
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUfRITO DESTINADA A INVESTIGAR A LEGISLAÇÃO DO IND!GENA, I~ 
VESTIGAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM AS REMANESCENTES TRIBOS DE ÍNDIOS NO BRASIL. 

ATA DA lª REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 1 968. 

As quinze horas do dia quatorze de maio de mil novecentos e sessenta e oito, compare

ceram à Sala 3-B, do Anexo II, da Câmara dos Deputados, em Brasília, os Senhores Dep~ 

tados Marcos Kertzmann, José Penedo, Dayl de Almeida, Paulo Ferraz, Nelson Carneiro , 

Feliciano Figueiredo e Joel Ferreira para participarem da reunião de instalação dêste 

órgão criado pela Resolução nº 65/68, a requerimento do Senhor Deputado Fernando Gama 

e outros. Verificada a existência de número regimental assumiu a presidência na for

ma do art. 61, do Regimento Internolo Senhor Deputado Feliciano Figueiredo, que decl~ 

rou instalada a Comissão, procedendo-se, após,a votação para preenchimento dos cargos 

de Presidente e Vice-Presidente, cujo resultado foi o seguinte: para Presidente,Depu

tado Nelson Carneiro, seis votos e Deputado Feliciano Figueiredo um voto; para Vice -

Presidente Deputado Feliciano Figueiredo, seis votos e Deputado Antônio Anibelli, um 

voto. Serviu de escrutinador o Senhor Deputado José Penedo. Proclamados eleitos os 

Senhores Deputados Nelson Carneiro e Feliciano Figueiredo, respectivamente Presiden~ 

te e Vice-Presidente, assumiu o primeiro a direção dos trabalhos, declarando empossa

dos na Vice-Presidência, o Senhor Deputado Feliciano Figueiredo. Pelo Senhor Presi -

de~te foram designados Relator-Geral e Substituto, respectivamente os Senhores Deput~ 

dos Marcos Kertzmann e Dayl de Almeida. Pelo Relator foi apresentado esbôço de rote~ 

ro que foi distribuído a todos os Senhores membros presentes para exame, determinan

do o Senhor Presidente fôsse ~ remetido também aos membros ausentes. Para discussão 

votação 'da matéria, foi convocada outra reuniao para as quinze horas do dia vinte e 

dois do corrente. Nada mais haven~ a tratar, ~i _encerrada a reunião às dezesseis 

horas, da qual, para constar, eu, .J/~6 ~ t) YDLANDA MENDES, Chefe 

das Comissoes de Inquérito, servirndo de Secretária, lavrei a presente ata que depois 

de lida, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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ÇP~ DOS 1tTDIOS 
Esq.11fil1lli de Trabalhos 

1. DEPOIMENTOS SÔBRE 1l SITUAÇ]~O~ a) Ministro do Interior5 b) Funcio

n~rios do Serviço de Proteção aos fndios; e) Chefes de Postos In
dígenas; Antropólogos e etnólogos que trabalham no SPI. 

2a DIAGNdSTICO DA POLírr~C.A INDIGENISTA pRA SI LEIRA~ a) depoimento de 

Antropólogos, Etnógrafos e Etnólogos atualmente em Universidades 
e Órgãos de Pesquisa, para discussão das bases filos6ficas e metodol~ 
gicas de ·nossa Pol{tica Indigenista (Egon Schaden, Gioconda Mussolini, 
João Batista Borges Pereira, Max Henri Boudin, Darci Ribeiro, Noel Ny 
tels e outros). 

3. VERIFICJ1ÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA~ a) vi si ta à.s colônias federais 

nos v~rios Estados; b) visita aos principais aldeamentos e grupª 
mentas indígenas do interior, costa e fronteiras interiores; c) veri
ficação da ~uestão da propriedade dos terrenos onde estão instalados 
os aldeamentos e postos ind{genas? d) verificaçã.o das violações aos 
direitos humanosº 

4. EXAME CRfTICO DA LEGISLAÇÃO SÔBRE Q INDÍGENA~ a) O Estaduto do 
Silvícola; b) principais disposições legais concernentes ao silvÍ 

cola (evolução histÓrico=institucional)? c) análise crítica dessa le
gislação; d) sugestõesº 

OBJETIVOS DO TRABJ~LHO = verificação das condições em qm se está 
processandQ a integração do Índio ~ sociedade brasileira; o pro -

blema da- preservação do pi trimÔnio histórico, cultural e social dos 
indígenas; a funcionalidade dos padrões legais em que se processa a 
interação entre o branco e o Índio) exame particularizado do papel do 

~ ~ , 
sempenhado pelo SPI; o papel possivel dos antropologos e etnologos;cQ 
mo conciliar a necessidade de integrar o silvícola ~ civiiização com 
ô imperativo de não destroçar seus costumes e sua própria civilizaçãoº 

FUNCIONAMENTO DA CPI~ a) Constituição dos membros; b) Sub-Comis
sões do Ministério do Interior e do Ministério da Justiça_ ({tens 

1, :; e 4); e) participação de uma assessoria técnica na medida do 
possível5 d) levantamento e an~lise da legislação existente~ e) via
gens de observação crítica a postos indígenas? alàeamontos (Parque Na 
cional do XingÚ) e concentrações tribais. 

5o O Q_UE SE DEVE FAZER - com r~speito~ a) ao SPI3 b) à legislação j 

e) ao pessoal em trabalho; d) aos antrep6logos, otn6logos e etn6-
grafos disponíveis (sgo c~rca de 7oj atualmente, em todo o Brasil)nas 
Universidades e 6rgãos paralelos. 

/fei 


