
COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN\crU1'.Jil-{ITO DESTINADA A INVESTIGAR A LEGISLAÇÃO 

DO INDÍGENA, INVESTIGAH A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTHAM AS REMAl\fESCE1\T

TES TRIBOS DE fNDIOS NO BRASIL 

Às quinze horas e quarenta minutos do dia vinte e nove de maio de mil nQ 

vecentos e sessenta e oito, presentes os Senhores Deputados Marcos Ker-, 
tzmann, Dayl de .Almeida, Bias Fortes, Jose Penedo e Almir Turisco, reu-

niu-se esta Comissão Parlamentar de Inquérito, sob a presidência do Se
nhor Denutado Nelson Carneiro, na Sala 3-B, do Anexo II, da Câmara dos 

Deputados, em Brasília. A1IA: Lida e, sem restrições, aprovada e assina

da a da reunião anterior. EKPEDIEI':f'rE: Enviados Of:Ícios nº 2/68, de 27/1 

168, ao Ministério do Interior, solicitando cópias das conclusões do i.n 
quérito administrativo para apurar denúncias contra servidores do SPI, 
assim como de outros _documentos relacionados com o problema ind:Ígena pol'., 

ventura existentes naquela pasta; número 3/68, da mesma data, ao Minis

tério da Justiça, solicitando cópia dos autos dos inquéritos administ1ª_ 

tivas remetidos à Pol:Ícia Federal, sôbre denúncias contra servidores do 

,SPI e sôbre o problema indígena de modo geral. O Senhor Deputado Maria

no Beck, presente à reunião, informou ao Senhor Presidente haver sido ±o. 
dicado pela Liderança de seu Partido, o MDB, para fazer parte da Comis

são, corno suplente, no lugar do Deputado Joel Ferreira. O Senhor Presi

dente agradeceu a comunicação e convidou Sua Excelência a assinar a li~ 

ta de presença e participar dos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Rel§: 
p 

",.tor apresentou, como havia prometido, o curriculum vitae do Senhor Ma-

ria Innocentini, pessoa que indicou para assessorá-lo durante os traba

lhos e cuja remuneração foi proposta na base de N(i:~~ 1.000,00 mensais, a 

partir de primeiro de agôsto próximo e até a conclusão dos trabalhos .D.§!. 

liberou-se distribuir o curriculum vit-ª..§ do citado assessor a todos os 

membros da Comissão, adiando-se para a próxima reunião a apreciação da 

presente proposta. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 

às dezesseis horas, ficando convocada outra para a próxima quarta-feira, 

dia c)Wco de_Ju~, às quinze horas. E, para constar, eu, Yolanda Men -

d:s~(//Jtdj Chefe das Comissões de Inquérito, servindo de Secre
tarJ.a, lavrei a presente ata que depois de lida, se aprovada, será assi 

nada pelo Senhor Presidente. 
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