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Movimento Popular LhBR 319 - um direito nosso"
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública d/ue tra
na T Vara da Justiça Federai do Amazonas, sob o número 1403 1-28.20 15.4.01.3200p-a^S4}£(
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro doT^tla
Ambiente e dos Recursos Naturais Reno\áveis {IBAMA)_ Ministério Público Fedeaii -Procuradona da República no Amazonas (MPT/AM), Departamento Nacional de Iníraastrurar;
de Transporte- Superintendência Regional no Amazonas (DNI'1/Afví); e Kxcrciío Brasileuo Comando Militar da Amazônia

CMA

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Listados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: !) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNIT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsilio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2. SSP-AM, telefone
(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7" Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 319-um diicito nosso"

Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública qu&Jrrr
na T Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200, a 3a
Justiça Federa! do Amazonas
Seção Judiciária do Amazonas, Instituto Brasileira do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Publico Federal Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de Infracstruiuni

de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DN1T/AM); c Exército Brasileiro Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
interligados entre sí e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir ç vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo ao
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de impacto Ambiental c
Relatório de Impacto Ambiental (ELA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que téin impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNIT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
Nome

Assinatura
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Movimento Popular "BR 3 19 - uni direito nosso"

Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que-tramiè
na T Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 1403J-28.2015.4.01.3200, a""SE*
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas, instituto Biasiíeíro tia \Wc.x:
Ambiente e tios Recursos Naturais Renováveis (IBAMA]; Ministério Público Federal Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de liitiacsLiiiuia;

de Transporte -- Superintendência Regional no Amazonas (DNITáAM); e Exército Brasileiro Comando Militar da Amazônia - CMA

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
interligados entre si c ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 3I9, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: í) a
imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

período das chuvas: 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (FJA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNFI
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 201 5
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Movimento Popular "BR 3l9~um direito nosso"

*•-

%";

Aos Órgãos Federais direta eindiretamente envolvidos na Ação Civil F^bílca quèvtornitayr**^ /

na TVara da Justiça Federal do Amazonas, sob onúmero 140.1!-28.20 í5.4.01.3200. Swh^Jp~~y
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; instituiu Brasileiro do \T?TTr—"^
Ambiente c dos Recursos Naturais Renováveis (IBAAÍA); Ministério Publico Federal
Procuradoria da Republica ro Ama/anas (-MPFVArMj; Depaiíamenío Nacional de Iainiesirmari
de Transpom Siineririíendcrxii, Rcgiuiiaí no A-ri;izGPd.j (DNIT. AM), c axctcúo Brasácái.; Comando Militar da Amazônia - C\ÍA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: I) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do

Comando Militar da Amazônia no apoio ao Tbama contra crimes ambientais e no apoio ao DNTT
na construção e manutenção da infraestruíura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG ÍS23S09 2, SSFAM. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, queseráenviado ã T Vara da Justiça Federai do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus. 05 de novembro de 2015
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Aos Órgãos Federais direta c indiretamente envolvidos na Ação Civil Publica que ^am'íSr~7J
na T Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 1-4031-28.2015.4.01.3200, a

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Inàüturo Brasileiro úo Mi
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). \íiiú>lério .Público Fedsrai Procuradoria da República co Amazonas (MPF 'AM); Depcnamemo Nacional de lii&aesmaLa^
de Transporte Superimemència Regional nu Amazonas (ONiT-AM); Exército "Brasueaa Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: I) a
imediata retomada das obras de manutenção c conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles qtie se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (ElA/RÍMA), como forma.de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militarda Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNTH
na construção e manutenção da infraestmtura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823309 2. SSP-A.M, telefone
(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.

Na certeza de lermos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 20 í 5
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que ttamrtana 7'' Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 1403 1-28.201 5.4.01.3200, a saí
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas, Instituiu Brasileiro do Mea.
Ambiente e das Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Federal Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM), Departamento Nacional de míVaestruiuni
de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNIT/AM); e Exercito Biasileiio Comando .Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos listados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (ELA/RJMA), corno forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNFi
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsíüo Carvalho e Pinho, RG I823809 2, SSP-AM, telefone
(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vaia da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus. 05 de novembro de 2015
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na AçãoCivil Pública que rrçmsía~"77

na T Vara da Jusriça Federal do Amazonas, sob o numero i4031-2S.2OI5AOl.320O, s sàçèT^S?-Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; msiiuao Brasileiro do MefeiíL^
Ambiente t; dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério Público federa! Procuradoria da República no Amazonas jWlPF.AMS; Departarneiito Nacionai de iaíraestrurara
Lie Transporá: Siipenmendência Ruíiüiial no Amazonas (DNrí/AM); e E.xcieno Brasiiairo Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: i) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DM F
na construção e manutenção da infraesírutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2. SSP-AM, telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7J Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia paraos entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Cs cidadãos abaia.e-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
mrerügados er.íre si &ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, uuais sejam.
Amazonas, Rcraima, Rondônia a Acre, vara exigir, racr racio ds;sss abeixo-assi-^do: í) ?.
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo rso qv.e
se refere ao íreeho do meio - do km 250 ao km 650 - corro forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5°, inciso XV) c ccrao forma de garaniir o acesso acs
serviços públicos dfqiísks que se utilizam cessa rodovia e que vivem isolados sobretudo ra;
período -ias cravas: 2) saíica-ara a imcdía-a ívíomad:a do Estado de ímppcío Arabieaía? z
.àjiaiáno da urçacLo .anibxtòü (ElA/IíiMA), ecmo íbnría de pôr iaa acs ecr.siaiuas embarga:
qi:a tèm :arrped=do a ôzAAAyz pavimentação da rcdovia; 3) e soUcitam ainda a aaaãapaçào da
Cora?río MÜI^r da Àaiazônia na ::pc;o ac [beira ceara; craaes oaabbrrd; •_- r- -r—ia y VW '
na construção e manurericüo da infraesüiitura da rodovia.

Nomeadas o Sr, rj-áví yy:\\\z Cnr\a?ho a Pinha, RG 1223809 2, SSa-AM. teíe-fara

;.: 2; S'aa^2-'C59, co:n-.> raase caraaío. cairo sejaaa acessadas mais iníormaçèes.
íí* csrteza c!a .oaraos .ao-so pleito arandiae. er-cüminiarros este decaa-crac-, era- íblba-j
aai •.c^dí-; .;a?a ?A- rsalaaiaraa enda, qv,: seaí arraaãc-à 7" Wa d i Jasiiçu E^-iera: ao Aaaiaeaa,
ccrri c-:;p;-s para. cj aat js sapracitades.
Mana-as, Oi de novembro de 2015
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Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
interligados entra si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, per rreio desse abaixo-assinado: 1) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do melo - do km 250 ao km 650 - como forma de garaniir o direiro
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5°, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles -que se ylilizsm dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo ao
penedo das cVivas; 2) soliaiUm a imediata retornada do Estudo ds Lnpaeío Ambietra! í
Kiísicrio Co íznpactü Ainbüríüii (EL-VRLvIA), como forma de pôr üm aos aerisiantes eaaearaea
qaa vera: ãrpedido r deãaiírva paaiaientação dz. redoma; 3) e solicitam ainda -i psrlicipeeâo ao
Cerrando iVrairar da Airratõrib ao z,-yy.: aa íbaraa contra craaes arabi:nisis e ."a -aoia .-j Dx i7
na construção e manutenção da infraesimíiira da rodovia.

Noracarací o Sr. Ai:daé Vars^ie Carvalha e Pinho-, RG ÍÍ23S09 2, Saia" A.V. teieã?na

;V2) >-.jaa3-eá-Í7, ac:no aesso coníaia, caso sejaa; neesssáiics mais iaforrraaçèe-..
Na ceatsza de teimas nesse pleito atendido, ?ncanjinharnos esfce doeaxia;c, em faiiaa.
laaaeradas cora 25 aaíanaaaaa ciaa, aae será enviado ã 7J Vara da .-asaes Fe A:z' da Amazora!,-.
cuia cópia pc-raos eates supracitados.
Manaas, 05 de novembro de 2015
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de rjae^porae - Saporeaeadouci/i Keai'^aa ,ví \:r.
Comando Militar d^ Amazõr ir. - C'TA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e deoiiea'.-;c1od tioí abados que sãa
míerügados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia ^ •; sa aiu-,;s seiam,
-Amazonas, Roraima, Rondônia -a Acre, vêm exigir, por meio desse abaix^^siarde: a a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo so qae
?e refere ao trecho do meio - do ks? 250 ao km 650 - como forma de garantir o daeaa
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
prrla.JG das chuvas; 2) soiieitarn a imediata retomada do Estudo de Irrspvxío .Ambienta! -;
"iae-aaVic de Imtaaaa AmbientaS CblA/RãVÍA), como forma da pòi fim aos constar-íes embargos
aac íêa'; impedido a definitiva pa%i.rjcraaeão da rodopia; 3) e solicitara ainda a participação Ar
Caraando Miüíar th Araa/ôaã; ao :;poio a_> íburaa centra ei ares arrbieaiais a -ar- a::eio ro DA iT
nu construção e manutenção da iafraesirutura da rodovia.
f iC-:._.ea.al.s _ :>. ni.-j; .•. ua.-a.o -._a.;-,a:r_o e ra^aa, xtr io2_Aaa' a, coa-Aa-i, teleioae

'•'-•--:, •-•' -.~'--A~- , eaiiLJ nosso cer.taío, caso pejara necessárias mais informações.
Na cericza de taacao.-; resse pleito atendido. er.carrJnbarr.es este documento, era foliar-:
i.vy-cy&r zorTl 25 ;:ssiaa;iira.: cai:;;, ':ae será cariada à ?" Vaia da judiai Federa de Aaaaa-,aai;,
cc-íc cepia pura os entes supraeiaid-es.
Macaas. C5 de novembro de 20! 5
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Aos caraãe* federais direta e mdirciaraente cavaladas na Aaaa Chi] Pública que A

Justiça Federai do Araazoms - Síção Judiciária do Amaac-aas; i-;;^;-. "a.-...-a.:;r.; v, \raAri;aie,ae ^ dos Recurso- N.aa,^, F.eaoAa si.-, mFAMAí: \LdiuJia: Adiíaa Fedeai
-raca^dari:: da kepábaca -;;- Asr.a~oa.ai. <:' -A" aL.:a ií-ar---Lrtar::.-rv-„» A..„Aa:j; de ;ara;-aa:a a-

de íãaa-pore

SaperinteadeAcia Feriara' ao A^íja-miü-s (ljNIT -Ada .j \-:?.-y< Bradar; -

Cemaade-MiliíardaAmazãraa

í. MA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Fsmdos que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia B.R 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm e;;igir, por meio desse abaixo-assinado: 3) a

imediata reíomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que

se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - corno forma de garantir o direiío
constitucional de ir e vir {CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garaniir o acesso aos
serviços piibiicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicuarn a imediata retomada do Estado de Impacto Ambientai e

Rckíério de impado Ambienta! (FJã/RBJA), como forma de pôr fim ao; constantes embargos
qae têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam alada a participaçâo"do
•_ornaiíuo Militar da Amazônia ao apoio ho Teeraa cenara crimes arrfaieatais a a-a a"-eio aa DNTf
na construção e manutenção da infrassírutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílie Carvalho e Pinho, RG Í323S09 2, SSP-.AM. íeíeíore
(92)99253-5^0 , como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em falhas
aaaiend^s cora 25 assinaturas caia, q;^ será enviado á ?J Vara da Jasaaa Federa; éo Amaaonas.
cera cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 119 - um direito nosso"
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Aos Orgaos federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que l
tm 71 Vara da Justiça Federal âi^ Amazona--, sou o número 1403! -28.201 5.4a)! .3201!, a •
Justiça federai do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; faaatao tlat^lodo t!o

Aiab L'íik- e do% Reeursos Natural - lien,>- á\ eis. (ií-ÍAl-a A)- A'!ÍM!>tcai;i Pu^lk.o i edera1
hacaaalona da íícpúbücn no Am:fzoiaa. (VHT/AAi): Dep^nameaio Na-A"it-i! de mírnesiiün!'-.
Je ! ranspork - Superintendência Regional na Amazona". {')Nr !' aiVü. c L/Anaio nr^siit.an -

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes c domiciliados nos Fstados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia RR 31'"), quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vèm exigir, por meio desse abaixo-assinado: I) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se rclere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir c vir (CF, artigo 5Ü, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isoladas sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Fstudo de Impacto Ambienta! e
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/RIMA), como forma de pôr fim aos conslanies embraaos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao ibama conira crimes ambientais e nu apoio ai- ÍJM !
tia consirução c manutenção da infVaeslrulura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André rV!ar>í!iu Coalho e Pinho, RG 1823800 2. SSiViiV. telefone

(92) 99253-506'). como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7' Vara da Justk.. Federal do Amazona,.
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Aos íX-gao-; Federais direta eindireiamenre emoi vidos na Ação Ciadl Publica que ^-^Ol^ /

aa a \'--í;ü da Justiça ?eái:r7 do Amsroiias, sob a numero !4Ü3Í-2M.2í5i5.4.01.3200. ;-; :à^s^7.^~"V"
Justiça Federal do Amazonas - Secso Judiciária do Amazonas; AAyy Rr^a-Ao A^ \\>. •
de\ Rocarsos Nàtaiaes Feaovú.ea •JAAMA):

AliiáAéíA

!'•.!.,-iico

f Cee•"_''!

-

Arecam.a-.-ia aa kepL.tVica r.-j r^r^arras (W:\-V '->'a FVebriar.raerao .Vacic-rad de 'nliaaesa-uaa:
de l -aa^por;a - SaperinajnaeAca: Rcy^i.v :^o /arar/anas <"DVjT AM): e l:\j-aae- 2as.-aeira Oaraado Miüiar da Amazõria --CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam.
Armazenas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: \) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se ?efere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garandr o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5°, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
-serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
•período das chovas; 2) solicitam a imediata retornada do Esíndo de impacto Ambiental e

Ttelaténo de impacto Ambiental (ELA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
qi-.e Eãa.3 Impedido a definitiva pavimentação da rodovia: 3) e soíiciíain ainda a participaçao^do
Comando Militar da Amazônia ry apoio ao Ibaran eorara crimes ambientais e na aeaia ao ÍA" iT
na construção e manutenção da iníraesmroira ria rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsiiie Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM. telefone

<?a) 9v2a3-5Cí9, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Ma certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhados esíe documento, em folbas

aaaaeradizí com 25 üssinaturas cada, que será enviado ã T Vara ãx Justiça Federal do Amazona;-,
cem cóo;a para os entes supiaciíadcs.
Manaus, 05 de novembro de203 5
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Ac-j Órgãos Federais direta e indirerarnenve envolvidos r*a Ação Ovd FaiMíca que ".Tira _:
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ca 7-" Vara da Justiça Federai do Amazonas, sob a número i4í;3í-a;A2ü>5.Aüi.J20í;, a shI^^Í-^ ,
Justiça Federai do Amazonas ~ Seção Judiciária do Amazonas; AyAyy i-aaaAav -.A Aei/^LX--"
Ambiente e dos

Reci';.iOs :Aaai'a:s F.enovA.ea; TBAA1A):

Mlrnsi-ína
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Avearaàena d^ Rap2bacJ ae Aaaaz.tmas C-ÍFF A2T;; Derartaraeno Nac;eru: :A Aàaesiraaaa

de íacasporie -- Svipermier.dêr.cií: Regioaa! ao Amnzona^ (DNIT AM'-: a iwcaáas Ha-.iieao Comando Milirar da .\raazoma - í 'MA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 3) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação ria referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao treciio do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o dirciio
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de impacto Ambienta! e
Faeíaíório ce impacto Ambientai (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Cornando Militarda Amazônia ao apoio ao ibama centra crimes ambientais e aa apoie ao DNIT
ns construção e rcaraiieneão da infraestruíura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsíiio Carvalho e Pinho, RG 1823809 'A SSP-A.V. iclcícae

(52) 99253-50-59, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informaçces.
ria certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, era folhas
mimeradas ecrã 25 assifaituras cada, que será enviado è. 7° Vara da Justiça Federal do AmEaaaais,
com cópia píira cs entes supracitados.
Manaus, 05 de r.cvembro de 20 i 5
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Aos Órgãos Federais direta c indíreuaaaate envolvidos na Ação Civil Pública que\ííu:íÍí;í7T

na T\'ara da Jumíçu Iaien: do Ama.', .-.-.. sob o luuaaro :103 i-28A0! 5-1 (H..I2O0. v^^ã"'—^
Justiça federa] do Amazonas - Seção Juaicai: ia ao Ama-anas; íi".í,í ••
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1'raCLirnduriíi da RepúMiea no Amazonas {l:\'>'\ -AVA IA;.,aaancnio NcJoivd d. EnC s:-.-su líu.e ti
de SVansporle - Siiperinrendència keg;orai o >aara:-aaa;" (DA! 1'Aaí): £ ! aA\ iío FaaAAõ: •' ornando Miliuíi da Arna/õnia - CVÍA

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos látados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil nela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas. Roraima. Rondônia c Acre, vem exigir, por meio desse abaixo-assinado: I) a

imediata retomada das obras de manutenção c conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5°. inciso XV) e como forma de garaniir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se olillzam dessa rodo viu e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada da Fstuda de impacto Ambiental e

Relatório de Impacto Ambiental (FiA/R.ÍVlA). como forma de pôr !im aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) c solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao 'nanai caiara la-tmc-^ amLi.: maA o ao apoio ao DNIT
n;i construção e manutenção da infra.estn.HLaa da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsiüo Carvalho e 1'inlio, RG I 823809 2. SSP-AvF telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam neeessádas mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, cncaminhair.os esíe documcnio. cm folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7" Vara da JuAiça Federal do ''.maznma.
com cópia para os entes supracitado-:
Manaus. 05 de novembro de 2015
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Movimento Popidar "BR 319 —um direito nosso"
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Fte
Aos órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Açào Civil Publica qliefi
na T Vara da Justiça Federai do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200v«

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas, instituto Brasileiro
Ambietuc t: dos Recursos Matutais Renováveis (IBAMAi, ívlimsiéno Público Federal Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM), Departamento Nacional de Inlraesiruiara
de Transporte- Superintendência Regional no Amazonas (DNIT,AM), e Exercno Brasileiro Comando Militar da Amazônia - CMA

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes c domiciliados iios Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia RR 319, quais sejam.
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1j a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas, 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de impacto Ambiental e

Relatório de Impacto Ambíeftttí (ElA/RTMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que tem impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DMFI
na construção e manutenção da infraestruíura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM, telefone
(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas

numeradas com 25 assinaturas cada, que s<3ré Cttviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 319 - um direito nosso"

NOSSO
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A

Aos Orgàos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pútíhca que, traniit

na TVara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número Í4031-28.2015.4.01.3200, ^XáÇ^AX /
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; íiisputo Braíüeiro do \m7~--"''
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Minãuéno Pubaeo Federai
Frocuradoriâ da República no .Amazonas (MPF'AM): Departamento Nacional de h-Aae^-aiía;':
de Transporte -- Superintendência Regional no Ama'OTta> (DNXI.:\M): e F^éavae Arasaleiro •
Comando Militar da Amazônia - CAÍA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (ELA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNIT
na construção e manutenção da infraestrutuia da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsilio Carvalho e Pinho, RG i 823809 2. SSP-AAI. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Aos Orgãõs Federais direta e indiretamente envolvido- na Ação Ci\ il Pública que Vornífíi ~~~~ A
na A \'a,-a d.i ,lt,siiçLl Kd.iai ao Ana/o:; a, :,ub o riú:iierv. I-'103 1-78.20í5.1.0 1.3200. a salXT
Justiça Federa! do Amazonas -- Seção, Judiciária do Amazonas; insinua- lir.XIeire ò> Meia
Amlaeia,' .• d.>-, Rei ::rso., >A:fue,-fx R •i,.»--%e;- | IH ;\'•. f*.):. 'vAmAcno Púoir o ua-'ai'
i'a-t i.ir;iüoi Li Ja República au Ahi;:zu ; . .A ÍPí , aM ); O,.p,-.:,aiivato Aai:ioj»',i eie iníme.arii.o.;'
-'i; fransp'-rlo -Superintendência Reato; A ív> -Ar^/anas tsPN'! iAAíví). •- f. Ao.-lio PaüAkuo
í ornando [\i i 1ii il a da Ana/ónia -- AMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Fslados que são
interligados entre si e ligados ás demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam.
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção c conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio —do km 250 ao krn 650 - corno forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o. inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada c\c Fstudo de Impacto .Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargas
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia: 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambicniais e no apoio ao I)\Tl
rvi construção e manutenção da iuíi-aesiiumra d;> rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marslílo C arvatuo e Pinho, RG 1323800 2. SSP-AM ielefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7" Vara da Justiça I ederal do Ama/orias,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus. 05 de novembro de 2015
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Aa-s Órgãos Federais direta e mdíiaaaraeníe envolvidos na Ação Cisa? PúSiíea qae '""xmi^X-X A
na /" vara da justiça Federal do Amazonas, soo o número Í4ÍS3Í-28.2015.4.0 F52ÜÜ. a safi?T>-~-"*"
Justiça Federai eA Àmazonss - Seção Judiciária do Amazonas; fnaiaaa FvaaAire da "Aea"Ambidnae c do:- RoCi^-Os A.ua::as Reaovã\e.s tllãYALA): MaasAau FlòFiai Teceral ãfaeaaa:'"!nc; dti R-.c.úbi]C"i ao Amizoniis lAÍPí .AAA: Decaaaaaerao Nacaana: de A áaesíraaaã

de íra:;sccrie

Sapertaíendéneií Regíoaa! ao Amazonas n)NiTAM): e a^eveao Fiaslleav -

Comundo Milirr.r da Araazôaia -CAIA.

Í5s cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
imerligades entre si e hgados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 3 19, quais sejam,
Aartazonas, Roraima, Rondônia c Acre, vêrn exigir, por meio desse abaixo-assinado: !) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garaniir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5°, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a Imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiente! c
Relatório de Impacto Ambientai (FJA/RíMA), como forma de pôr fim aos consíasíes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militarda Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no spoie ao DAT:
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsüio Carvalho e Pinho, RG IS23S09 2, SNP-AM. íelefoee

(92) 992a3-50ó9, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, qiue será enviado à 7J Vara da Justiça Federa! do Amazonas,
cgití cópia para os enies supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
Nome
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na -- aura ca Justiça Federa: do Amazonas, sob o número 14G3I-28.2015.4.0i.22d0. a saKe"?>---•-"*
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ae 'iranspaae - S^peritvertdòncia Rcgioaa! ao A;r;saoa,Ls (DNÍTAVA: e sãAaaa- ÍAasiAao Aa:r:mdo AFlitar 7i Amazônia - AMA.

Os íadaüães aba^o-ssskados. brasileiros, residentes e domicülsdos nes Esiados que -ão
mieríigados eaíre si e ligados às demais regiões da- Brasií pela Rodovia BR 319, qaais seiam.
.Amazonas-, Roraima Rondônia e Acre, vêvrs exigir, por mele desse sbsixo-sssínadc-: 1} a

imediata retomada das obras de manutençãG e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao ireeFo de meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
cortsíi-í-eÉünal de A e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daoaeies que se utilizam dessa íoaovi& e que vivem isolados sobretudo r.o

período cV. chavaia 2) colidiam a irnediaA: reraraada do ÉsíiyJc de Iraracia Ambienta! r
Reklona cA iaapacA AmbiJeaMi (F:A/7í:t\AA), como forma ca pôr Aro ios carisíaaíns p;v:ba*ac^
que tem impe-üido a üetmitr/a pavimeíitação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Coraaraàa Miiira -áa Araazõráa ry spoie ao :ba?ac eor.trs crimes ambientais e aa ;.poic ;:r A. ::7
na construção c manutenção da mfraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Ka André Marsaíio Carvako e Pinho, RG JS258ÍS9 2. SSP-AA:, telAbne

(92) 99aa3-5;A!-, como- nosso contaío, caso sejam necessárias mais iuformações.
Ma certeza de termos r.oeso pleito atendido, encaminhamos ests docuraerao, rm folhas
numeradas cara 25 osíãaa-bâras cad^, qtv sorá enviado ã 7J Vara da Jasrica FecArAi do Ama-on^.
cera cópia para es entes supracitados.
Manaus. 05 de aovembn; de 2015
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na \çao t ivt! Publica que iram [{;«;---- /
t:a T Vara d;i Justiça Federa! cio Amazonas, sob n número MO? I-AS.70! 5. I.Ot A20A a salv?
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas: Asaria! FA.isíAA, y. \|,„
'•mbicnie o do-, Recursos
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Procuradora, da República ia, Amazonas (V1ST 'AVF); Departamento aFiAi-sm?! de ImVacsLnüH: j
(Ic liaa.sportc - Supeiinleudéncia Repjoiiaí ao ánn/omi- (1>N! AV\r-A- i Pa.Acíto Hmsilco ' atoando MÍÁoa da .aina/ônai - CMA .

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos listados que >ão
interligados entre st e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319. quais sejam.
Amazonas. Roraima. Rondônia e Acre. vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: I) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito

constitucional de ir e vir (CF, artigo 5". inciso XV) c como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada da Fsm.do de impacto .Ambienta! e
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/RIMA), cumo forma de põi Fm aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia: 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao ibama contra enmes ambientais c no apoio aa 1)\P
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsilio Carxalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM. telefone

(92) 99253-5069, corno nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, cucam ninamos este documento, cm folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7a Vara da Justiça i ecicral do Amazonas,
com cópia para os caie- supracitados.
Manaus. U5 de novembro de 2015
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Comando Mi!irar na Amazõaía - CMA.

Os odatíãos scaiTío-ajainadcs, brasileires. residentes e domiciliados nas Fsrados aae síA

Lmerugados entre st e iigades às demais regiões do Brasií paia Rodovia BR 319. ouais seia;n_
.Aitrazüsas. Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, per meio desse abaixo-assinado: ?; a
imediata retomada das obras de maaBíenç2o e conservação da referida rodovia, sobrchido no -u ia

st refere ao trecho âo meio do k.m 250 au kni 650 - como forma de garaadr o direizo
constitucionat de :r e vir (CF, artigo 5A inciso XV) e como forma de garantir o acesse ser,
serviços póbhces daqueles que se utilizam dessa redovia s c-ut vivem isolados sobretudo rn
pericao oas ciravas; 2) eeacitara a imediata reáamada de Estudo de Irrrracío AaiaAraa: • :.

AaádériG ea ãr-pae:o Áaabienüd (Zl.AliWA), come ibrma de pôr Am aos constates aaAaraca
qae tem impedido a üeíírXiva naviarc-üíação tía rodovia; 3) e so-ici-am ainda a ^-íaaká-a^So da
Coraando rFFíiar da AmazÓaia ao ;a'õ:e aa Fear. 2 c-.;-.nf-aa: crimes aadaeairia e ao creio ao AAi na coíistrução e manutenção da imiaesTrutuní da rodovia.

Nomeamos c Sr. And/v AiarsiTo Carvalao e Piaho, RG ÍÍ73Ã-19 2. SSF-AM. L-c]efr;--<e

(92) 9i'2z3-5')e9, cemo cessa coataio, caso sejam necessárias mais iidõrmaçcts.
Na ceríeza de termos ^osso píeiíra atendido, encaminhamos este dc-earaesví-, aa^ focais
aaa;ersda~ cem 25 ssAaaaíira:- cr-iz, aae será erviada ã 7J Vara da jraiça FederA do Aaiazca-ra.
cem cópia para cs entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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um íliieita nosso"

Aos ürgaos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Publica que iranXlãÈrX i

na /•' Vara da Justiça Fedeml do Amazonas, sob onúmero 1403 I-78.201 A10l.32(KF\T:^)j^A?/

Justiça Federal do Amazonas

Seção Judiciária do Amazonas; InsimAo Brasileiro A~AÍ?4^'

.ámbioiaL e dos Recursos AARiau- Rcnovaveis (IRAM A}; AdnaAi io Publico 1eJciai

Procuradoria da República no Amazonas ÍMRfVvi). Dcp;irtameulo Nacional de inlatesmima:
de han-,poric - Super miendèncta KegtoiU eo Amaaona.- (UNI F/AM i; e t-Aceito Üm-,j|uro
í 'ornando Militar dn Ama/rAin - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos listados que são

interligados entre si e ligados ás demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a

imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Fsuido de Impacto Ambiental e

Relatório de impacto Ambientai (CIA/RIMA), como forma de pôr lim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia: 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao ibama contra crimes ambientais c no apoio ao DAI I
nu construção e manutenção da infruestruturu da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílio (Vvalho e Pinho, RG IX73800 2. SSP-AVL telelone

(92) 992a3-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em lolluis
numeratlas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 71 Varada Justiça I ederal ilo Amazunaa
com cópia para os entes supracitados.
Manaus. 05 de novembro de 201 5
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.Aos órgãos Federais direta e indiretaareara em/c'vidos na .Ação CivU PúbíSa q'jef'7rijittg,-í^"'
nz r Vara da Justiça Fedem! do Amazonas, soe o Tiámero 1403 Í-2A20I5.AÜF3200- aGclírjJiT"^- /
Justiça: Federal do Amazonas - Seção Judiciária de Amazonas; íaaiaa j SaisiAA.' y \]AAu'L'~~---y
Amuieíta; e dos Recursos NararaA Re.^-ávea; ilBAASA;: \ÍA;-aA'ia Pãbaco FedarA "~—""
araearadora: da Reeúbaaa no Anii;/a"as ;MFF'A"A;, i)cparaure:ao AjcAoa! ác AtAasaoaa.-

'A Fanspone - Srpernaandèaaía Rcai-aia! no Amri/aTaas ;DN1TA7A. e F-Aaeita Bra-Aar^ Comando Militar da Amazônia

CALA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Fstados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 3! 9, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: \) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo íí<j que
se refere ao trecho ãc meio - do km 250 ao km 650 - como íbrma de garantir o dúreiio
constitucional de ir c vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizara dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de impacto .Ambiental c
Relatório de Impacto Ambientai (EFA/RÍMA), corno forma de pôr Sm aos constantes embargos
qjae têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama coaím crimes a.aa-í caiais a na apoie no •>"""' ,T
na construção e manutenção da infraesrmtura da rodovia.
Ne-meamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1$23809 2. SSP-AM. telefone

(92) 99253-5G69, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
No. certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos esie documento, era tomas
•na.mer.idas com 25 assinaturas cada, que será enviado à V Vara da Justiça Fedem! de Amíizor.as,
cem cópia para es entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 20 \ 5
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Movimento Popular "BR 3 \l) - um direito nosso"

Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil PtrbJaea que!
na T Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número í403 1-28.20 í5.4.01.3200. a*iratwía

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas: ínsuuao Brasileiro tio ^,káX7 ^
Ambiente c dos Recursos Naturais Renováveis (lisó\i A); Ministério Puoiieo I edeoil -

Procuradoria da República no Amazonas (Í\IP: , AM). Depait-ancmo Níicaorial de iiifr-:icsí:aituia
de i ruiisporle -- Superintendência Regional no Arnaz.uniis (t)V I •AfVij; c P.xcoato ràasikiro Comando Militar da Amazônia

- CM A.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos listados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam.
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: I I a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - cio km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) c corno forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
periodo das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Fstudo de Impacto Ambiental c
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama comia crimes ambientais e n„ apoio ao DNII
na construção e manutenção da infraestrntura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvaiho e Pinho, RG IS2380O 2. SSP-AAR telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada. que será enviado à 7" Vara da Justiça Federal du Amazonas.
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 3 i9 - ura diiciio nosso"
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil FüÊEjca que tr
na ?•' Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 1403 í-28.201 5el.0i.3200. a s

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; (mamão Brasileiro do !\fb
Ambienta o do> Recursos Naturais R.mo" :-s\ X. (ilFWt.A): Ministério Ktoluv. 1aicra!

Procuradoria da República ao Amazonas (MPF/AM1; Deoaiíametuo Nacional de hAracsauína
de Friiasporie —Superintendência Regional no A.ma/.onas (DNIFaAMi; e P.xercao Buisdeno Comttndo Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Fstados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319. quais sejam.
Amazonas, Roraima. Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito

constitucional de ir e vir (CF, artigo 5C, inciso XV) e corno forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobrettido no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Fstudo de impacto Ambientai e
Relatório de Impacto Ambiental (KIA/R1MA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNIT
na construção e manutenção da ínfmeslrutura da rodovka
Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG Í.323809 2. S>P-Ai\i. telefone

(92) 9í)753-70ó(>, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça rederal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
Tel ou email
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Movimento Poouíar "RR 3A)--um direito na=so"
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Púbnea que tWuíW
na 7' Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28.201 5.4.Oi .37.00. a ssyeí;

Justiça Federal do Amazonas

Seção Judiciária do Amazonas: institua) Brasileiro da Vi-.:, o

Ambienlc e dos Recursos NatarnA Renováveis ti BA MA): Miaracao Publico Federa:

Procitoãdoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departameino Nacional de nilAasmmto'

cie iVansporte

Superintendência Regional no Amazonas íi)N! 1'ó'uVi t; a lAêAe.itn Brasileiro -

Com;mdo Militar da Amazônia --('MA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos listados que são

interligados entre si c ligados às demais regiões do Brasií pela Rodovia BR 319, quais sejam.
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vém exigir, por meio desse abako-assinado: I) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garaniir o direito

constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNí i
nu construção e manutenção da infraestrutura da rodovia
Nomeamos o Sr. André Marsilio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2. SSP-AM, telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à A Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus. 05 de novembro de 2015
fel ou emat
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Aos Orgaos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública qdÇjjatmi
na A Vara da justiça Federal do Amazonas, sob o numera 1103 I-28.20i 5. FOI .3200. k-t
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; FaaiAaa Bn-.UA|,. A- ATe
Amlacnio e dos Rccu.aos Naturais K^ro;a,i- \\\ •'•"'/'••)'\,i;trjMl':nu Público t taeiai
Procuradoria da RepúbFaa \\^ Atn:-i/.o<cK (MPFTAvíi; i>-p,K-tame;uo N;iLAna| de !aii;.,iaira!.
de Iran.-.potte - Supei intendència Regional no Amazonns (iJNFBAM). e f-.xercit.o Brasileiro
Comando Militar da Amazônia - CM A.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
interligados entre si e iigados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 3! 9, quais sejam.
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio tiesse abaixo-assinado: I) a

imediata retomada das obras de manutenção o conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como fonna de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utiíiza-m dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/FJMA), corno forma de pòr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 5) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao ibama cana a crimes amnientais e no apoio ;<o \Y<\ \
na construção e manutenção da infraestrutara da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsilio Carvalho e Pinho, RG Í823891-) 2, SSP-AM. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas

numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7' Vara da Justiça Federai do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 20 í 5
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Púbica que tramita

na TVara da Justiça Federal do Amazonas, sob onúmero 14031-28.2015.4.01.3200, asabè^

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro do MejoN,-_
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM), Departamento Nacional de Iníraesmitura

de rransporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNfT/AM); e lixército Brasileiro Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos listados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas Roraima, Rondônia e Acre, vem exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 57 inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambientai e
Relatório de Impacto Ambienial (FIA/RIMA), como fbrma de pôr fim aos constantes embargos

que têm impedido adefinitiva pavimentação da rodovia; 3) esolicitam ainda a participação do

Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DN! t
na construção e manutenção da iutrae.sirulura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Man.ilio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2. SSP-AVI. telefone
(92) 49253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.

Manaus, 05 de novembro de 201 z>
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Ptfelica que l
na 7J Vara da Justiça Federai do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200. a

justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; ln.-íuu;o Brasdeiro do
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Federai -.,

Procuradoria da Repúbiíca no Amawa-- <'VPF',V\!): Departamento N^onai de tniraesiiraaõde Transporte - Superintendência Regioa,aí t-o Amazonas (DNF1. AM); e Fxercüo Brasüere •
Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,

Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação dareferida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido adefinitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNT f
naconstrução e manutenção da infraestruíura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsllio Carvalho e Pinho, RG 1523809 2, SSP-AM, telefone

(92) 99253-50O9, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7J Vara da Justiça Federa! do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
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Comaada Militar aa Aaiazaria-CiaA.

Gs cidadãos abaixo-a-ssinados, brasileiros, residentes e derra Abados a.a: Fa.aatlos que são

Interligado^ entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela RadoGi BR 579. quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: i; 5
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, soe-recara no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garandr a di-reFe

constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das cf&uvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de impacto- Ambienta! e
Relatório de àaipae-LO Ambiental (iFXVPcIMA). como forma de pôr fim aos cara-iantcs embargas
qae íèm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a parrieipação ca
Cc>tTy-Aí'o Militar da Amazônia ao apoio aa íbaia.. caíra; craaes ammentais a ao apoia aa 07;iT
na construção e manutenção da infraestruíura da rodovia.
Nomeamca o Sr. _áaadre Aiarsilla Carvalho a Falho, RG 1523609 2. SSP-AM. telefone

(92) 9A253-50ÓA, como nosso contato, caso sejam necessárias mais iaformações.

Fia certeza de termos nosso picho atendido., encaminhamos ss.t: coeumesio, em follias
nuracrcAas com 25 assinaTuras Císdía qae será enviado à "r Vara da Justiça Feder;31 de Armazenas.
cczr. cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
P73

r-or/ic-

01 /Ajoy^r-- aa Ay... c

UJ-AX-'

i 77AXAAXAA

03;

y^Jyt^1í.-ík_c _....^2Xia-a
e^.-íllt

-

.-^--/ f_L____— -w..
_w.._

-

! H3 CH-i
x

^^'ar-.
|.<yXXJtX-_q-rlj:lf 'fâ*

—

TTX^.ivX ')^7AAi^: ^W11

,

uA£éme--AAXN-ü,,±
ÍlA&£L:± ........7 .AlAA/tA---, -A{aM
a^Qy/aoo-i

^W3yAi}c

\A i AS_7JA)

WÃXaXZAAa</

Am //fio/Ai, íAd-tva .. _
11 37AAa AtAAjyxfyiXy
A

T"

L2£. kyZo ••">••

:

T_

o

XAltÍ7i£.

/

J ÀAáa/jAMU'
\ tAãAX Aí
A£AAJAé'7A.

\ÍX%~A-"X

1 uA

c-.A&s '

ífXX ÍCÇA/X

ÍXPX>X;a

'SXv.tl.1C

t Si Cil SÍTIS'.
yyrrr-

\^7n>7^yA, .

í -Are i / f / ../

XXr—
.

Assinaàiía -.

aJAaJa^A'-

!*a^£kuJ! E
U^ '7

Ldl

¥AAa3a7.'tI..\
tjÜWY-i^C

:]Tql9i^;"T'7,
10

AHXm/£AL

it
18

"19
20
2-1
22

23"

,11

^\\7í-\A tUi

Rn^y-.^^sy /5>j> [,-t^A .. .„,

i

97 :0S A. -y:'t-

TAAfc^i^ 4..- rL-A-c jAnA*

^líLXTiaiAl!

Ití^ãAcAÃS^AA^ãxíMj^
7aU>7 £&JA>.
-3£vU>\.é
^a^... <:r"\'AA/7'7
r^TÍUjcziv

LüÜd

-Xr.Ç<"X^{l
".
l^„

7*77"

_ X>777^_^ a o

4fc

HTríí-- ^j5Xé> :

Folhíi de G'':rr!t:'"o.

i

i

-\ a

\

vavV

sumo

Movimento Popular "BR 319 - um direito nosso"
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Ambiente
edos Recursos Natura* Rencnar^ ' ^ ^ ^aciona|
de Infraestrutura
Procuradoria da República no Amazonas (MPI/AM), 1,eP*™
F é Uü Brasiieiro de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNU/AM), Lxe.uiu
Comando Militar da Amazônia - CMA.

üs cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes edomiciliados nos Eslados que sSo
interligados entre si ehgados ás demais regiões dX»^~^. ^ ^\ "
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre vCm exrgrr Po- meu^ ^ sobrctudo no que
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Relatório de Impacto Ambiental (IJA/R1MA) como lor

fX
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nue têm impedido adefinitiva pavimentação da rodovia, 3) esolicita™ «™^ pa PV

Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambrenUus eno ^n, ao
na construção emanutençãt) da niíracstrutura da rodovia
(1 SSP-AM telefone
Nomeamos oSr. André Marsilie Carvalho e Pmbo, ROlb, J80> -. SS1 A.
com cópia para os entes supracitados.
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Movimento Popular "BR319 ura direito nosso"
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Aos Órgãos Federais direta eindiretamente envolvidos na Ação Civil k^blícaque trirnfla^

na T Varada Justiça Federal do Ama/onas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200, a s\ibei:

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro do MçroAmbiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Federa, "v.

Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM): Departamento Nacional de Infraesuutura

de transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNfl/AM), e Exército Brasileiro Comando Militar da Amazônia-CM A.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas Roraima, Rondônia e Acre, vem exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambientai e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr tim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) c solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama comra crimes ambiuitais c no apoio no DNI 1
na construção e manutenção da infraestrulura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsilio Carvalho c Pinho, RG 1823809 2. SSP-AM. telefone
(92) 99253-5069, corno nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em tolhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas.
com cópia para os entes supracitados.

.
Manaus. 05 de novembro de 201rs
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Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são

interligados enire si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1} a
imediataretomada das obras de manutenção s conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ac km 650 - como forma de garantir o direito

constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) c como forma de garantir o acesso aos

serviços púbiicos daqueles qae ss utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impado Ambiental c
Relatório de impacto Ambientei (EFA/RÍMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Cornando Militarda Amazônia no Epo-io <?o Ibama cearra criares arabientaA e aa apoa; :io 07:1
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.
Fionseamcs o Sr. Ar.dré Marsüio Carvalho e Pinho, RG 1823309 2. S5F-AM. íeleibae
(92) 99253-5Q69, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.

Na certeza de termos nosso pleito stendido, encaminhamos este documerHQ, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para cs entes scpraeisados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR319-um direito nosso"
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•« VA°S Óí;gãos Federais direta eindiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que trarmTvX^A1—/

na 7 Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob onúmero 1403I-28.2O15.4.01.32O0 a saber "'AAA^
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas, Instituto BrastAarodo AP-o

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA): Ministério Público Vcti^-A

.Aocuradona da Republica no Amazonas (AIPF/AMh Departamento Naconal de Infraestrutura

de transporte - Superintendência Regional no Amazona? iDNFFAMV e F^érciío Baramir i
t ornando Militar da Amazônia - C\7\

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes edomiciliados nos Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319 quais sejam
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado 1) a

imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que

se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito

constttuconal de ir e vir (CF, artigo 5*, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

penodo das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e

Relatei» de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos

que tem impedido adefinitiva pavimentação da rodova, 3) esolicitam ainda aparticipação do

comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio ao DNIT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

^qq?sT^?T
° Srnosso
Andrécontato,
MarsUf°casoCíirvalho
eP,nfl°- RG
2. SSP-AM, telefone
[?z) vv^jouby, como
sejam necessárias
mais!S23S09
informações

Na certeza de termos nosjio pleito atendido, encaminhamos este documento em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado àT Vara da Justiça Federal do Amazonas
com copia para os entes supracitados.

"
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 319 - um direito nosso"

m

Aos Órgãos Federais direta eindiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que f^j^^P/A{' ';
riíi

Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o nu meio 1403 !-2A2U I5.4.01 A2U0. a is;ibéTr-T-4aÉ»

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas;

xx\.x
Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Fstados que saí
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam.
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5 , inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/RIMA), corno forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia i o :,;;r7o .< • io-t e:i c^tat i.n. >a :- m> ••,;•,'A is •-' > • .-> '• < "•
ita construção e üa:i;cier'C-ío tia iiii'iccs;o.i,iifít d:r iodo1 i:t.

' '• ''

Nomeamos o Sr. Vmiré AFrAT; A.iaaAto e Pinho, RG i FJ2 '• s(j-- 7 7 ' -• ••.' telefone
(92) 9í)273-5t)6;í, como nosso contato, caso sejarti necessárias mais informações.
Na certeza de lermos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas corri 25 assinaturas cada, que será enviado à T' Vara da Justiça Fecícad do ànaizon.is.
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 20 i 5
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civií^Sbíica qud
na T

Justíç
Ambíer

Procuradoria da Repubaea v:o Amazonas ÍMPF/AM); Depara-ime-mo Nacaaaai de Irifraes'ratara
de Transporte - SiípcrimeíideA.cái Regioaai ao Amazonas (DNIT 7AM): e Exercito iínjsii AiíT Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EÍA/RIMA). como forma de pôr fim aos constantes embargos
que tem impedido a deOniíiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao ibama contra enmes ambientais e no apoio ao DN7T
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsíiio Carvalho e Pinho. RG 1823809 2, SSP-AM, telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos rosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que seráenviado ã T Vara da Justiça Federa! do Amazonas,
com cópia paraos entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Justiça Federai do Amazoaas - Seção Judieiári? do Amazonas; A^aar? •aiaaaAire ce MeiAA.
7:iiea7aA e dos Re.ursos A^eaa-, •'.enc\.V .-,.-, AA-AMA): ALeisAaa, íAbFco redeaii

de Tracspoiaa - tsapenraendèaciu iA.^iena' a.- danazara^ (DMT \\{); -z F'í;xito 7à-asaairo Caaaindo Miiiiar da Araa/Aaa

C3 LA

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Es;ados que são

mteiiraHdüs entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazcaas, Roraima, Rondèma e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garaniir o direire
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5", inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
penedo das chovas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambientai e
R-fdaAaao de ímpaetc Ambientai íFLA/RFvIA). como forma de pôr fim aos constantes embargos
aa" Cm imeed-do a definitiva -cavisentacãe m rodovia; 3) e solicitara ainda a participação do
Comanda Militar da Az^azàma ao aaoio ao tbaaat contra crimes araeteaa.is e ro apoie az- aaA
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Noracamcs o Sr. André >,Jarsílio Canalha e Pinho, RG 1S23809 2. S5P-AM. rcierore

!92) 9S255-5069, como nosso coraato, caso sejam necessárias mais inforraaeòes.
Na certeza de iermos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, cm falhes
ramersdas cem 25 assinaturas esds, qae será enviado à 7" Vara da Justiça Federal do Arr.aze-raa
com coma para es estes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação CivíFPtíTpjlTaqlte tritmíV
na 7' Vara da Jtisiiai Fedeial do Amazonas, soh o número 1-193 1-28.2015.4.0 1.320(1. a sáhe

Justiça Federal do Amazonas —Seção Judiciária do Amazonas;

• '
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Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos F.stados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia c Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao frecho do meio - do km 250 ao km 650 - corno forma de garantir o direito
constitucional de ir c vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como fbrma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia \<o apoio ao ibama contra crimes ambientais e tio apoio no DNI I
na construção e manutenção da infraestrutura da iodo via.
Nomeamos o Sr. AikFc: Maisilio Carvalho e Pinho, RG 1823S0O 2. SSF- \M. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7" Vara da Justiça federa! do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 201 5
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Acs Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na AçãcrCivil Füü^ca que teaXA $aÕ
aa /"' Vara da .iasaça Federai do Aimazoaas, sob o numero 14031-28.2015.4.01.3200, a -aberiA.
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; 'asAa-o ara^üeaa do MeX
Arabieata e dos Recursos Naiarais Renovávjí.v iJBAMAa Mini-aéi a'; "CorAo F-alean Procuradoria da Reaáblici no Amazonas iVÍPF' ãAÍ;; Depaaaraerão >AAca:aÍ de Aà^esriaar.:
de '1 raTispoila -- Saperiííeeadèneia Regional no .Sanazonas {FFaiT AM •; e FxA-cito í-.rasdeiro -

""

(Amando Militar da Amazona - CM.A.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados ncs Fstados que são
interligados enire si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a

imediata retomada das obras de manuíenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho âo meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chíivas; 2) solicitam a imediata retornada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pÔT fim aos constantes embargos
que têoi impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando .Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no aeeío ao DNIT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsilio Carvalho e Pinho, RG ÍS23809 2, SSP-AM, telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza ds termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7' Vara da Justiça Federal do Amazonas.
cera cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 20 \ 5
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Aos Órgãos Federais direta e indifeiamente envolvidos na Ação Civil Pub&a qGc rdâíJSÍJfr,*'

aa ~; Vara da Justiça Federa; do Amazonas, sob o número Í405 I-28.20i5--a0F5a09Xi_sabi-,o ,
Justiça Federal do Amazonas - Seção .Judiciária do Amazonas; AaAaa TíraíFe1'--j i^7^&'A~~"y/
Ambiêiaa e 7õí Recursos Naturai-s Reno1-A-"ca.i íaJANFÀr. Aiauvaái.' Pari;:.o í-eoersF"-'
iAccaraaona Ja Repáblica ao Amazonas ;.MTF AMa .Ocpanameato Aaea^aa áe áiar.esaaaa_.
de Fraasporte - Sapermtendcricia Regional no Amazonas UÜN1!' ANA; e ãxee^e Drasaeao
Comando .Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Es;ados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil peia Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abai.xo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da reterida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambientai e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que íèrn impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao ibama contra crimes ambieaaais e ao ?.poia aa CAAT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsíbo Carvalho e Pinho, RG IS23S09 2, SSP-A.M, telefone

(92) 99253-ãOív. como nosso contato, caso sejam necessárias mais irübrmações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas cem 25 assinaturas cada, que será enviado à 7J Vara da justiça Federal do Amazonas,
com cópia pera os entes supracitados.
Manaus. 05 de novembro de 29! 5
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Movimento Popular '"BR 319 - um direiio nosso"

, "-7 (A.A-7>7;y

aa: :,a~ \

Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil P)á&icauü%jr»*faja -p

na T Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob onúmero 14031-28.2015.4.01.320^F.-a1cãpflW

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto RrastleiroXFpX^pTT-y'^
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério Público iXderat""-

Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de Infraestruiurti
de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNÍ'1/AM), o Exército Brasileiro •
Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Estados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1} a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos

serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNIT
na construção c manutenção da infraestrutura da rodovia.
Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, Rü 1823809 2, S?P-AM, telefone
(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, cm folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 20 í 5
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Movimento Popular "BR 31')- um direito nosso"

Aa

Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que írífonjt^
na 7'1 Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 140.11-28.2015.4.01.3290, a sabei1*
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; instituto tirasiieiro do Meio
Ambiente c dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Federal Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de Infraestnnun;
de Transporte ~ Superintendência Regional no Amazonas (DN1I7AM); e Exército Brasileiro Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Fstados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: I) a
imediata retomada das obras de manutenção e conservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio —do km 250 ao km 650 - como fbrma de garantir o direito

constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (FIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia tio apoio ao Ibama contra crimes ambientais e no apoio ao DNIT
na construção e manutenção da inlraeslrulura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2. SSP-AM. telefone

(92) 992530069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, cm folhas
numeradas com 25 assinaturas cada. que será enviado á T Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 201 5
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Movimento Popular "BR 319 - um direito nosso7'

sa

Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública qüêAriimiai
na T Vara da justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200, a saber:
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro do Wio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Federal Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM): Departamento Nacional de liifraestn.titnn
de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNFI7AM); e Exercito Brasiletr* Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes c domiciliados nos Estados que são

interligados entre si e ligados as demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a

imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no
período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos
que tôm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participaçfio~do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais cno apoio ao DNÍ1
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM, telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, cm folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 71 Vara da Justiça Federal do Amazonas,
com cópia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular"ÜR 319 - um direito nosso

Aos Órgãos Federais direta eindiretamente envolvidos na Ação Civil PuBHca quVtraTmX

na 7J Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28.2015,4.01.3200, a sabe:

Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Insíituto Brasileiro'do \K-A
Ambrente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Feder,! Procuradoria da Republica no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de Infracstruum
de transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNFÍ7AM); e Fxéreito BiasileTO -

Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes edomiciliados nos Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela .Rodovia BR 319, quais sejam
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado 1) â
imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que

se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito

constitucional de ir c vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

período das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embareos

que tem impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) esolicitam ainda aparticipação~do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio ao DNT'
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

ra^cJ^^V* ° Sr André MarSÍi'° Carvaíil° c ?»&<>, RG JS23809 2, SSP-AM, telefone
MJ

COm° Um*° coníaro> caíi° se-íam necessárias mais informações.

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas

numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado ã 7a Vara da Justiça Federal do Amazona

com copia para os entes supracitados.

Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 319 - um direito nosso"

Aos Órgãos Federais direta c indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública queWáikna r1 Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200. a saber
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro do Meio

.Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Fudenl
Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM): Departamento Nacional de Infraestruiura

de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNH7AM); c Exercito Brasiier-a Comando Militar da Amazônia - CMA.

_
Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes edomiciliados nos Estados que são
interligados entre si c ligados às demais regiOes do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam,
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a
imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

penodo das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como fonna de pôr fim aos constantes embargos

que têm impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e sohcitam ainda a participação"do

Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio ao DNTI
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado á 7a Vara da Justiça Federal do Amazonas

comcópiapara os entessupracitados.
i

Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 319 - tini direito nosso"

Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Publica que ..,
na T Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200, a sa
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro do
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Feder..
Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de mfraestm tura

de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNF17AM); c Exército Brasileir
Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos Esiados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela .Rodovia BR 319, quais sejam.
Amazonas, Roraima, Rondônia c Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: l) a

imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que

se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito

constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

penodo das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e

Relatório de Impacto Ambienta! (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos

que tem impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda aparticipação do

Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio ao DAI f
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

/»•» o No,fflcamos ° Sr- André Mareilio Carvalho ePinho, RG 1823809 2, SSP-AM, telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7* Vara da Justiça Federal do Amazonas
com copia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 319 - uni direito nosso

,n -P v °rf°^ederais direta eindiretamente envolvidos na Ação Civil Pública qrWm^
TJ S, , üi? CríÜ d° A™2"1135. 50b »™ncru 14031-28.2015.4.0Í.32Ü0 aTabõl

AnfbV

Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro do Meto

Proporia 1°p kT°S Na,UR1ÍS Reiwv™is <ÍRAMAJ; Ministério Púbíieo íed.ral '
LT^snon, ^P "? ^ ^ <MPF'AM* Departamento Nacional de Infracstmiiir,
Sin^K-r
S,ípe.rintel!d?lc,a ^o™1 no Amazonas (DNIT/AM); eExército Drasileaa- Comando Militar da Amazônia - CMA.
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Amazonas Roraima, Rondônia eAcre, vêm exigir, por meio desse abaixoÍs na 0

se refere ao trecho do me,o - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5°, inciso XV) e como forma de garantVo acesso ao

S
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S
^ S Í / 1 "P™^ü0 da rod-ia; 3) esolicitam ainda aparticipação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio Lo\IT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia
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com copia para os entes supracitados.

Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular"BR 319 - um direito nosso

Aos Órgãos Federais direta eindiretamente envolvidos na Ação Civil Pública què «.w111Ui
na T Vara da Justiça Federai do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200, a srafier"
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro'do \leio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Fedcal
Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de ínfraestrumra
de transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNIT/AM); e Exército Brasileiro -

Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes edomiciliados nos Estados que são

interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam

Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado: 1) a

imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que

se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

penodo das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como fonna de pôr fim aos constantes embargos

que tem impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio ao DNIT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André MarsOio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.

Na certeza de lermos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, cm folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7' Vara da Justiça Federal do Amazonas

com cópiapara os entessupracitados.

Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 319 - um direito nosso"
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Aos Órgãos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que íàm>u

7

na T Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200 a saber
Justiça Federai do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro do Mcm
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de Infraestruiua

de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNFIVAM); e Exercito Brasileiro
Comando Militar dã. Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes edomiciliados nos Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela Rodovia BR 319, quais sejam
Amazonas, Roraima, Rondônia c Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado 1) a
imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5°, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

penodo das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambienta! <•

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como fonna de pôr fim aos constantes embargos

que tem impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do

Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio ao DNT"!
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsilio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM. telefone

(92) 99253-5069, como nosso contatu, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, em folhas

numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado à 7* Vara da Justiça Federal do Am;-on<<s
com cópia para os entes supracitados.

Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular"BR 319 - um diieito nosso"

An'--

Aos OrgSos Federais direta e indiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que irarYuí
na 7= Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28.2015.4.01.3200, a saber?
Justiça Federal do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro'do \v«o
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Federil -

Procuradoria da República rio Amazonas (MPF/AM): Departamento Nacional de Infraestruiura

de Transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNIT/AM); e Exército Brasileiro -

Comando Militar da Amazônia - CMA.

Os cidadãos abaoco-assinados, brasileiros, residentes edomiciliados nos Estados que são
interligados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela.Rodovia BR 319, quais sejam
Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vem exigir, por meio desse abaixo-assinado: !) a
imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que
se refere ao trecho do meio - do km 250 ar, km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ir e vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

penodo das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e

Relatono de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como íbrma de pôr fim aos constantes embargos

que tem impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do

Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio ao DNIT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

Nomeamos o Sr. André Marsílio Carvalho e Pinho, RG 1823809 2, SSP-AM, telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento em folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado ã V^ Vara da Justiça Federal do Amazonas
com copia para os entes supracitados.

Manaus, 05 de novembro de 2015
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Movimento Popular "BR 319- uni direito nosso"

Aos Órgãos Federais direta eindiretamente envolvidos na Ação Civil Pública que>

ca T Vara da Justiça Federal do Amazonas, sob o número 14031-28 20H 401 3'l00 a sabeJustiça Federa! do Amazonas - Seção Judiciária do Amazonas; Instituto Brasileiro'do Veio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Ministério Público Feder. 1
Procuradoria da República no Amazonas (MPF/AM); Departamento Nacional de Infraestrutura
de transporte - Superintendência Regional no Amazonas (DNTT/AM); e Exército Brasileira Loraando Militar da Amazônia - CMA.

°s cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes cdomiciliados nos Estados que são
mterügados entre si e ligados às demais regiões do Brasil pela .Rodovia BR 319, quais sejam

Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, vêm exigir, por meio desse abaixo-assinado- 1} a
imediata retomada das obras de manutenção econservação da referida rodovia, sobretudo no que

se refere ao trecho do meio - do km 250 ao km 650 - como forma de garantir o direito
constitucional de ,r c vir (CF, artigo 5o, inciso XV) e como forma de garantir o acesso aos
serviços públicos daqueles que se utilizam dessa rodovia e que vivem isolados sobretudo no

penodo das chuvas; 2) solicitam a imediata retomada do Estudo de Impacto Ambiental e

Relatóno de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como forma de pôr fim aos constantes embargos

que tem impedido a definitiva pavimentação da rodovia; 3) e solicitam ainda a participação do
Comando Militar da Amazônia no apoio ao Ibama contra crimes ambientais eno apoio ao D\'IT
na construção e manutenção da infraestrutura da rodovia.

«r>

No™eanios oSr. André Marsüio Carvalho ePinho, RG 1823809 2, SSP-AM, telefone

(92) 99253-5069, como nosso contato, caso sejam necessárias mais informações.
Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento, cm folhas
numeradas com 25 assinaturas cada, que será enviado á7^ Vara da Justiça Federal do Amazonas
com copia para os entes supracitados.
Manaus, 05 de novembro de 2015
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