AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 120/2011
ATA DA SESSÃO PÚBLICA NORIO DE JANEIRO – RJ
14 DE SETEMBRO DE 2011
Aos quatorze dias do mês de setembro de 2011, às nove horas e trinta minutos, no
Auditório do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/RJ, situado na Rua do Pinheiro, 10 Bairro Flamengo, foi iniciada a sessão pública da Audiência Pública nº 120/2011,
realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, conforme
convocação do aviso publicado no Diário Oficial da União do dia nove de agosto de
2011, seção três, página cento e cinqüenta, e também, em jornais de grande
circulação nacional e local. A Audiência Pública nº 120/2011 tem o objetivo de colher
contribuições referentes ao Plano de Outorga dos Serviços de Transporte Rodoviário
Interestadual de Passageiros, operados por ônibus do tipo rodoviário, aprovado pelo
Ministério dos Transportes em 2 de agosto de 2011.
Para composição da mesa da audiência, foram indicados os seguintes representantes:
Senhora Sonia Rodrigues Haddad, Superintendente dos Serviços de Transportes de
Passageiros da ANTT e presidente da audiência; senhor Lucas Matheus de Castro
Souza, secretário substituto da audiência; senhora Francisca Margareth Feijó
Ximenes, representante da Procuradoria-Geral da ANTT; senhor Leonardo Cavalcanti,
representante da Ouvidoria da ANTT; e os senhores Alexandre Muñoz Lopes de
Oliveira e Mauro Rodrigues Sanjad, ambos representantes da Superintendência de
Serviços de Transportes de Passageiros da ANTT.
Dada a palavra para a presidente, esta agradeceu a presença de todos, declarou
aberto o ato e, em ato contínuo, no exercício de sua prerrogativa, comunicou o
cancelamento do ato público por motivo de força maior - inundação do auditório e a
conseqüente pane nos equipamentos que se fazem necessários ao andamento normal
da audiência.Informou que seria divulgado, no sítio eletrônico da ANTT e em jornais de
grande circulação, local e data para realização de nova sessão pública e que a ata da
sessão seria, oportunamente, disponibilizada no endereço eletrônico da ANTT. Em
seguida, agradeceu novamente a presença de todos e deu por encerrada a sessão.
Conforme art. 9º, §1º e §2º, da Resolução ANTT nº 3.026/2009, esta ata foi lavrada
pelosecretário e subscrita por ele e pela presidente da audiência.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2011.
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Presidente da AP nº 120/2011
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Secretário Substituto da AP nº 120/2011
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