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COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS 
ENERGY FACILITIES SITING BOARD 

 
AVISO DE REUNIÃO DO CONSELHO 
SOLICITAÇÃO DE COMENTÁRIOS 

 
EFSB 14-04A/D.P.U. 14-153A/14-154A 

NSTAR Electric Company, nome fantasia Eversource Energy 
 

 
O Energy Facilities Siting Board (o “Conselho”) realizará uma reunião do Conselho por 
meio da videoconferência Zoom na quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, às 18h e 
quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, às 18h. O objetivo da reunião do Conselho é 
ouvir os comentários e votar se deve aprovar, aprovar mediante condições ou alterações 
ou rejeitar uma Decisão provisional emitida pelo Conselho em 28 de fevereiro de 2020, 
que recomenda a aprovação de uma Alteração de projeto que a NSTAR Electric 
Company, de nome fantasia Eversource Energy (a “Eversource” ou a “Empresa”) 
apresentou ao Conselho em 15 de novembro de 2018, em conexão com o Projeto de 
confiabilidade Mystic-East Eagle-Chelsea (o “Projeto”). O Conselho previamente aprovou 
o Projeto em sua Decisão final em 1.º de dezembro de 2017 no EFSB 14-04/D.P.U. 14-
153/14-154 (a “Decisão final”). O Projeto inclui duas novas linhas de transmissão 
subterrânea de 115 quilovolts (“kV”) em Everett, Chelsea e East Boston, Massachusetts, 
bem como uma nova subestação de 115/14 kV (a “Subestação”) em East Boston.  

 
Conforme aprovado na Decisão final, a Subestação seria localizada em um terreno no 
lado leste de um terreno maior de propriedade da cidade de Boston (o “Terreno da 
cidade”) no bairro de Eagle Hill, em East Boston. A Alteração do projeto realocaria a 
Subestação proposta em aproximadamente 190 pés, a partir do lado leste do Terreno da 
cidade (o “Local original” no endereço 338 East Eagle Street) à esquina noroeste do 
Terreno da cidade, adjacente à Condor Street (o “Novo local da subestação” no endereço 
0 Condor Street). As duas linhas de transmissão de 115 kV se conectariam à Subestação 
no Novo local da Subestação e não seriam mais roteadas abaixo das ruas Condor e East 
Eagle. O mapa abaixo mostra as localizações relativas do Local original aprovado, o Novo 
local da Subestação proposto e o Terreno da cidade.  
 
Oportunidade para comentários públicos 
 
De acordo com a Lei de reunião aberta de Massachusetts, seção 30A, §§18-25, 980 CMR 
2.04(1), Declaração de emergência do Governador Baker, de 10 de março de 2020, e a 
Ordem de suspensão de determinadas disposições, de 12 de março de 2020, da Lei da 
reunião aberta, o Conselho realizará uma reunião do Conselho por meio da 
videoconferência Zoom para ouvir os comentários públicos, deliberar e votar sobre a 
Decisão provisional. A Decisão provisional está disponível no: 
https://fileservice.eea.comacloud.net/FileService.Api/file/FileRoom/11869244. 
Informações adicionais estão disponíveis no https://www.mass.gov/service-
details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project. 
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Em 16 de dezembro de 2020, o Conselho ouvirá as apresentações de seus integrantes e 
partes, bem como os comentários do público. Em 17 de dezembro de 2020, o Conselho 
continuará ouvindo os comentários do público, em seguida deliberará e votará na Decisão 
provisional. 
 
Devido ao Estado de Emergência da Covid-19, a reunião do Conselho será realizada por 
meio da videoconferência Zoom. Será oferecida interpretação simultânea do inglês para 
espanhol e espanhol para inglês (consulte as instruções abaixo). Os participantes podem 
participar clicando (ou acessando) o seguinte link: https://zoom.us/j/92533141983 de um 
computador, smartphone ou tablet. Não é necessário download prévio de software. Para 
participação somente com áudio, os participantes podem ligar para +1 (646) 558-8656 e 
inserir a ID da reunião 925 3314 1983. Observe que os participantes por telefone só 
ouvirão o áudio ao vivo do orador sem interpretação. 
 
Caso pretenda fazer comentários pelo Zoom durante a reunião do Conselho, envie um e-
mail para Geneen.Bartley@mass.gov com o seu nome completo, e-mail e endereço de 
correspondência até segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. Caso pretenda fazer 
comentários por telefone, deixe uma mensagem de correio de voz no número 
+1 (617) 305-3529 com seu nome completo, número de telefone (o número que você 
usará para ligar) e endereço de correspondência até segunda-feira, 14 de dezembro de 
2020. Comentaristas adicionais poderão ser permitidos durante a reunião, a critério do 
Presidente do Conselho. Comentários por escrito sobre a Decisão provisional devem ser 
enviados até quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Os comentários enviados precisam 
ser encaminhados eletronicamente à presidente da sessão com o protocolo eletrônico do 
Conselho: Joan.Evans@mass.gov e dpu.efiling@mass.gov. Os comentários serão 
publicados on-line em 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB14-4A, onde 
todos os outros materiais no protocolo de Alterações do Projeto podem ser acessados. 
 
Acomodação pública e acesso a idioma 
 
Mediante solicitação, os materiais deste processo poderão estar disponíveis em um 
formato acessível às pessoas com deficiências (como Braille, letras grandes, arquivos 
eletrônicos ou em formato de áudio). Acomodações razoáveis para pessoas com 
deficiências estarão disponíveis mediante solicitação. Inclua uma descrição da 
acomodação que você precisa, incluindo o máximo de detalhes possível. Entre em 
contato com o coordenador da ADA [Americans with Disabilities Act (Lei dos Americanos 
com Deficiências)] do Departamento com sua solicitação pelo 
DPUADACoordinator@mass.gov ou +1 (617) 305-3642. 
 
Conforme declarado acima, serviços de interpretação do inglês para espanhol e espanhol 
para inglês serão oferecidos por meio da videoconferência Zoom no 
https://zoom.us/j/92533141983. Após ingressar na reunião no Zoom, TODOS os 
participantes devem selecionar o idioma preferencial (inglês ou espanhol) para ouvir o 
intérprete traduzir para esse idioma (conforme necessário). Pressione o ícone de globo 

 e escolha o idioma desejado. Se você não selecionar um idioma, você ouvirá o orador 
sem interpretação. Para participação somente com áudio, os participantes podem ligar 
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para +1 (646) 558-8656 e inserir a ID de reunião 925 3314 1983. Observe que os 
participantes por telefone somente ouvirão o áudio ao vivo do orador sem interpretação. 
 
A interpretação em idiomas adicionais poderá ser disponibilizada mediante solicitação. 
Inclua no seu pedido o(s) idioma(s) solicitado(s) e quantas pessoas precisam de serviço 
de interpretação. Informe a maneira de entrarmos em contato com você se precisarmos 
de mais informações. Avise com a maior antecedência possível, no mais tardar quinta-
feira, 3 de dezembro de 2020. Entre em contato com a presidente da sessão com a sua 
solicitação (consulte as informações de contato abaixo). 
 
Para mais informações sobre esta notificação, entre em contato com a presidente da 
sessão pelo telefone ou e-mail abaixo: 
 

Joan Foster Evans, Presidente da sessão 
+1 (617) 305-3525 ou Joan.Evans@mass.gov 

 
Para obtener ayuda en español, comuníquese con mauricio.diaz@mass.gov o 
(617) 305-3664 [Espanhol] 

欧洲食物安全委员会会议的中文通知可在 https://www.mass.gov/service-details/mystic-

east-eagle-chelsea-reliability-project 的下拉菜单中找到。[Chinês] 

Thông báo về Cuộc họp EFSB bằng tiếng Việt có tại https://www.mass.gov/service-
details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project bằng menu ngôn ngữ thả xuống 
[Vietnamita] 
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Local da Subestação original aprovado e Novo local da Subestação proposto em East 
Boston 
 

 
 
 


