NOTA DE SESSÃO DE ENVOLVIMENTO PÚBLICO
Horário: 13h
Data: Segunda-feira, 15 de novembro de 2021
Local: Esta reunião será realizada virtualmente através da Plataforma Zoom:
https://capecodcommission.org/mpo/join, senha de acesso: join
Você também pode acessar através do telefone: (929) 205-6099, Número da Reunião: 932 6393 2207
Venha compartilhar sua visão sobre o processo do planejamento do transporte na região do Cape Cod!
De quatro em quatro anos é exigido da Organização de Administração Federal de Auto-Estradas (FHWA) e da
Organização de Adminsitração Federal de Trânsito (FTA), a revisão do processo de planejamento do transporte
metopolitano conduzido pela Organização de Planejamento Metropolitano do Cape Cod (MPO), Departamento
de Transporte do Estado de Massachusetts, Autoridade de Trânsito Regional do Cape Cod e parceiros locais a
fim de certificarem que o processo está sendo conduzido de acordo com todos os requerimentos federais
aplicáveis.
No âmbito desta revisão, as agências federais gostariam de ouvir do público suas visões em como o processo
de planejamento de transporte metropolitano está sendo conduzido na região.

Por favor, atenda a reunião pública virtual coonduzida pelo FHWA e FTA, que acontecerá durante uma reunião agendada
regularmente pelo Cape Cod MPO. Se não for possivel o seu comparecimento, você terá a oportuinidade de enviar seus
comentários ou observações por escrito até o dia 19 de novembro de 2021 para:

FHWA: Cassie Ostrander, Program Development Team Leader
55 Broadway, 10th Floor; Cambridge, MA 02142
Email: cassandra.ostrander@dot.gov
FTA:

Leah Sirmin, Community Planner
55 Broadway, Suite 920; Cambridge, MA 02142
Email: leah.sirmin@dot.gov

Cabe ressaltar que esta reunião tem acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. O Cape Cod Metropolitan Organization
fornece acomodações razoáveis e/ou assistência de línguas, livre de custo mediante pedido (incluindo, mas não limitando intérpretes
de líbras (American Sign Language) e outras línguas, equipamentos de assistência auditiva e materiais em formatos alternativos, como
áudio tapes, braille e letras grandes de acordo com a disponibilidade). Para assistência no que se refere a acomodocões ou línguas,
favor entrar em contato com o Cape Cod MPO através do telefone; (508) 362-3828, fax: (508)362-3136, Telecomunications Relay
Services (TRS), ligue 711 ou email frontdesk@capecodcommission.org.
Título VI Nota de Não discriminação: O Cape Cod MPO cumpre com as normas do Título VI do Ato dos direitos Civis de 1964,
regulamentos e estatutos federais e estaduais relacionados. É norma do Cape Cod MPO assegurar que nenhuma pessoa ou grupo de
pessoas devem, sob as categorias de proteção do Título VI, incluindo raça, cor, origem, ou sob categorias de proteção adicionais
federais ou estaduais, incluindo sexo, idade, necessidade especial, orientação sexual, identidade de gênero ou expressão, religião ou
credo, ancestralidade, status de veterano (incluindo veteranos da era dos veteranos) ou antecedentes, de serem excluidos da
participação ou terem os benefícios negados ou de alguma forma serem discriminados sob qualquer programa ou atividade
administrada pelo Cape Cod MPO. Para informações adicionais sobre este compromisso, ou apresentar um queixa sob o Título VI, ou
provisões relacionadas a não discriminação, favor entrar em contato com o coordenador do Título VI através do telefone (508) 3623828, Telecomunicações Relay Services (TRS), disque 711, fax (508)362-3136 ou or email para: mhevenor@capecodcommission.org. Se
houver necessidade desta informação em outra língua, favor entrar em contato com o coordenador do Título VI através do telefone
(508)362-3828 ou (508)-744-1299. A discussão pública sobre o Plano de Melhoria do Transporte (TIP) no CCJTC, MPO e reuniões sobre

o transporte satisfazem os requerimentos da audiência pública do Projeto de Programa (POP) da Adminsitração Federal de Trânsito
(FTA).

