Reunião Pública pela
Administração Federal de Estradas e Administração Federal de Trânsito
No
Cape Cod Metropolitan Planning Organization (CCMPO)
(Planejamento Organizacional da área Metropolitana do Cape Cod)
Processo do Planejamento de Transporte
Data: Quarta‐feira, dia 6 de dezembro de 2017
Hora: 16:30h de 17:30h
Local: Cape Cod Commission ‐ Sala Grande de Conferência
3225 Main Street
Barnstable, MA 02630
Você está convidado a participar numa avaliação do processo de planejamento do transporte
do Planejamento Organizacional da área Metropolitana do Cape Cod (CCMPO). O Planejamento
Organizacional da área Metropolitana do Cape Cod fornece serviços de planejamento de
transporte para as 15 comunidades do Cape Cod. O processo de planejamento na região do
Cape Cod é desenvolvido em colaboração com o Departamento de Transporte de
Massachusetts, o Cape Cod Commission, os comissários do município de Barnstable, a Tribo
Wampanoug, a Autoridade de Trânsito Regional do Cape Cod e as quinze cidades do Cape Cod.
É exigido por lei, que de quatro em quatro anos, a Administração Federal de Rodovias (FHWA) e
a Administração Federal de Trânsito (FTA) façam uma revisão no processo de planejamento de
transporte da área metropolitana, realizado pelo Planejamento Organizacional da área
Metropolitana do Cape Cod e seus parceiros, para certificar que eles estão fazendo o processo
de acordo com os requerimentos Federais aplicáveis.
Como parte desta revisão, o FHWA e FTA, gostariam de ouvir a perspectiva do público em como
o processo de transporte metropolitano está sendo conduzido na região do Cape Cod. As
agências Federais estão particularmente interessadas em ouvir das pessoas que participaram
do processo de planejamento realizado pelo Planejamento Organizacional da área
Metropolitana do Cape Cod.
Esta reunião será conduzida pelo FHWA e o FTA.
Se não for possível o seu comparecimento, você poderá enviar seus comentários e observações
por escrito antes de sexta‐feira, dia 8 de dezembro de 2017 para:
FHWA: Jeff McEwen, Division Administrator
55 Broadway, 10th Floor, Cambridge, MA 02142
Email: nelson.hoffman@dot.gov
OU
Mary Beth Mello, Regional Administrator
55 Broadway, Suite 920, Cambridge, MA 02142

Email: kristin.wood@dot.gov
Cabe ressaltar que esta reunião possui acesso para portadores de necessidades especiais. O
Planejamento Organizacional Metropolitano (MPO) fornece acomodações razoáveis e/ou
assistência de interpretação grátis mediante requerimento (incluindo, mas não limitando aos
intérpretes de Libra e outras línguas diferentes do Inglês, dispositivos auditivos e material em
formatos alternados, como gravações em áudio, braile e impressão em caracteres grandes, de
acordo com a disponibilidade). Para acomodações ou assistência com intérpretes favor entrar em
contato com o Cape Cod MPO pelo telefone: (508) 362-3828, fax (508) 362-3136, Serviços de
Revezamento
de
Telecomunicações
(TRS),
disque
711
ou
pelo
email
frontdesk@capecodcommission.org. Nota de nāo-discriminação: O Cape Cod MPO respeita
Título VI do Ato Civil de 1964 e estatutos e regulamentos federais e estaduais. É da política do
Cape Cod MPO assegurar que nenhuma pessoa ou grupo de pessoas, dentro das categorias
protegidas sob o Título VI, incluindo raça, cor, nacionalidade ou sob categorias protegidas federais
e estaduais adicionais incluindo, sexo, idade, necessidades especiais, orientação sexual, identidade
ou expressão de gênero, religião, credo, ascendência, status de veterano de guerra (incluindo
Vietnam- era veteranos), ou origem, de serem excluídos da participação, de terem os benefícios
negados, ou de qualquer maneira estarem sujeitos a discriminação em qualquer programa ou
atividade administradas pelo Cape Cod MPO. Para obter informações adicionais a este
compromisso, ou para entrar com uma ação sob o Título VI ou relacionada a uma provisão nãodiscriminatória, favor entrar em contato com o Coordenador do Título VI do MPO pelo telefone:
(508) 362-3828, Serviços de Revezamento de Telecomunicações (TRS), disque 711, fax (508)
362-3136 ou por email mhevenor@capecodcommission.org. Caso haja necessidade que estas
informações sejam traduzidas para outro idioma, favor entrar em contato com o coordenador do
Título VI do MPO pelo telefone (508)744-1299. A discussão pública do Plano de Melhoria do
Transporte (TIP) no CCJTC, MPO e reuniões satisfazem o requerimento de audiência pública do
Projeto dos Programas (POP) da Administração Federal de Trânsito (FTA).

