
Às onze horas do dia dezenove de junho de mil novecentos e sessenta e 

oito, presentes os Senhores Deputados :l?eliciano Figueiredo, Marcos Ke!_ 

tzmann, Bias Fortes, Souza Santos, José Penedo, Paulo 1~,erraz, Alrnir Tu 

risco e Mariano Beck, reuniu-se, sob a presidência do primeiro, na Sª 

la uAn das CPis, na Câmara dos Deputados, em Brasília, esta Comissão t 

Parlamentar de Inquérito, para ouvir o Doutor Jáder de Figueiredo Cor

rêa, Presidente da Comissão que, no Ministério do Interior, apura irr_§ 

gularidades no extinto .Serviço de Proteção aos Índios. ATP;: Lida, aprQ 

vada e assinada a da reunião anterior. EXPEDIEN 1r~: Foram expedidos: a) 

Oficio número 4/68, de 1106.68, ao Doutor Jáder de Figueiredo Corrêa , 

convocando-o para depor; b) Oficio número 5/68, da mesma data, ao Se

nhor Ministro do Interior, dando ciência da convocaçã9 a que alude o i 
tem -ª• J?oi recebida a Indicação número CPI-2.8-A/68, de 2.9.5 .68, da Li

dera.l'lça do Movimento Democrático Brasileiro, em virtude da qual o Se

nhor Deputado Mariano Beck passou a substituir o Senhor Deputado Joel 

Ferreira na supl~ncia d~ste 6rgãd sindicante. Iniciada a segunda parte 

dos trabalhos, o Doutor. Jáder de Figueiredo Corrêa, a convite do Se

nhor Presidente, prestou o compromisso de praxe • .li esta altura da reu

nião, compareceu o Senhor Deputado Nelson Carneiro, que assumiu a pre

sid~ncia, tendo-se escusado do seu atraso involuntário, uma vez que,por 
~ f A 0 

,... d d - t ,.., d • equivoco, ora 1n1orma o e que o cl.epoen e nao po .. eria comparecer na-

quela data. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao Doutor Jáder de 
-.-:i• • d e A t • 1 

• t fº 0 
,.., A i:tJ..gueire o orrea que, em rin-ca minu os, izesse uma exposiçao acerca 

dos ttabalhos realizados, sob a direção de Sua Senhoria, na apuração ' 

das irregularidades referentes ao Serviço de Proteção aos Índios. An

tes, porém, a pedido do Senhor Deputado Celso Amaral, a Presidência c6n 

cedeu a palavra a Sua Excelên.cia que, na qua.lidad e de Relator da Comi.§. 

são Parlamentar de Inquérito incumbida, na legislatura passada, de in

vestigar o mesmo assunto, fêz um breve relato da atuação do referido Ór 

gão parlamentar e de fatos relacionados com a matéria. Foi ouvido,após, 
D · J' :r. ., ~--,. • a e '"' a L. • ..... o , mrcor aoer ae .r.1gue1re _o orrea que, uram .. e sua exposiço.o, leu,ig 

clusive, trechos do Relat6rio apresentado pela aludida Comissão Parla

mentar de Inquérito e foi aparteado, algumas vêzes, pelo Senhor Deput.§; 
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do Celso Amaral. Na oportunidade, o depoente esclareceu que, un.~\v~IJ'3 

conclu:i'.dos os trabalhos da Comissão que preside, no ~inistério ~,~·nt~ 
rior, estaria em condições de franquear aos Senb.ores Deputados o iexame 

do processo e oferecer-lhes cópia do respectivo relatório e das peças 

que fÔssern julgadas necessá.rias. Com a palavra, o Senhor Presidente ig 

formou que, oportunamente, esta C.P.I. iria requisitar ao Senhor Hini.§.. 

tro do Interior cópia do relatório em aprêço e ainda procuraria manter 
A 

contatos com aquela autoridade no sentido de que - nas viagens que es-
• , ,.., • ::i• -1- ]" ' :i T"'\ t .,....J' 
~e orgao s1na1can~e rea_izar - possa con~ar com a presença ao vou-o~ ª 
der de J?'1 igueiredo Corrôa, em face do seu amplo conhecimento c1o proble

ma. O depoente foi, em seguida, inquirido pelo Senhor Presidente e pe

los Senhores Deputados Celso iimaral, Almir '.l1urisco e Bias Fortes. i~s ' 
treze horas, a Presid~ncia suspendeu . ,.., . . ,/" . ~ . 

a reuniao, CUJO re1n1c10 roi mar-

cado para as catorze horas e trinta minutos .. À hora fixada, foram rea

bertos os trabalhos, com a presença dos Senhores Deputados Nelson Car

neiro = Presidente - Marcos Kertzmann, Paulo Ferraz, José Penedo e Al

mir Turisco e o comparecimento eventuq.l dos Senhores Deputados Honse -

nhor Vieira, Vicente Augusto e Furtado Leiteª; Nesta segunda :[ase da re.:g 

nião, foi o depoente interrogado pelo Senhor Helator, Deputado Marcos 

Kertzmann, pelo Senhor Presj_dente e pelos Senhores Deputados José Pen.§. 

do e Alrnir Turisco. A Presid~ncia determinou fÔssem anexados aos autos 
d ·, ' ·.t. ) • , a .L ' • a •• 1 t' · a e · .... o inquerivo: a enGregue pe.Lo .epoenlJe, copia ~O .ti.e a -crio .a onnssao 

criada pela Portaria nÚ.nwro 239/67 do ~3enhor Mir.tistro do Interior; b) 

entregue pelo Senhor Deputado Almir Turisco, uma ~~gina da edição de 

2.6.68 do jornal no POPULARn, de Goiânia, com a publicação de um arti

go sob o titulo: ºOs L11timos dos Xerentes - corno vi"\rem e come> morrerrº CD 

O depoente prometeu fornecer, posteriormente, ~ Comissão: a) c~pia de 

peças do processo sÔbre o envenenamento de uma tribo em Mato Grosso;b) 

nomes de pessoas irílplicadas no exterrninio de Índios. O depoimento, as 

inquirições e os apartes foram taquigrafados e, depois de decifrados , 

d .l-
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, • ' 1\T d a1..:1 ogra auos e assJ_nados, serao anexa .os aos .au -os ,,o 1nquer1G0.1\a a 

mais havendo que tratar, o Senhor Presidente agradeceu ao Doutor Já.der 

de Figueiredo Corrêa os esclarecimentos trazidos 8. Comissão e declarou 
' encerrados os trabalhos, as dezoito horas, tendo convocado nova reuni-

,.., '· 'fº ' • h ao para o dia vinte e seis proximo, ~uar~a- eira, as quinze oras, pa-
. ~ - ç~ P l ..-\- · I• 

ra deli~er~çoes. J~,. ~a~a consta.~, eu,lVfvv~~>-- .;~~ora Silves-
tre de l~aria, SecreGaria, lavrei a preS'ente ata que, depois de lida, se 

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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