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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtHITO DESTINADA A ESTU"DAH A LEGISLA\_r(-e; D 

DÍGhJ>TA E INVESTIGAR A SITUAÇÃO EM C2UE SE ENCONTRAM 

BOS DE ÍI'mIOS DO BHASIL E PROPOR DIHETRIZES PPJt{~ A POLÍTICA 

DO ·BHASIL. 

Às treze horas do d.ia sete de agôsto de 1.968, na Sala da Comissão de 

Segurança Nacional, no EdifÍcio Anexo II da Câmara dos Deputados, em Br-ª 

sÍlia, reuniu-se a Comissão, sob a presid~ncia do Deputado Nelson Car

neiro, presentes os Deputa.dos Feliciano de Figueiredo, Marcos Kertzmann, 

Antônio Anibelli, Bias Fortes, Souza Santos e Mariano Beck. ATA: lida , 

aprovada e assinada a da reunião anterior. ]2ÇJ>,.Ej)JENT~: O Sr. Presidente 

deu ci~ncia à Comissão dos têrmos de telegrama recebido do Exn10º Sr.Pr_g 

sidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, solicita_ndo a 

especial atenção dos membros da Comissão para o problema dos ngrileirosn 

nos Municípios de Carolina e Imperatriz, bem como do oficio G/945-B, de 

1.7.68, do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, em resposta ao ofício nº 3/68 
desta Comissão, encaminhando informações prestadas pelo Departamento de 

Policia Federal sôbre inquéritos administrativos instaurados no Serviço 

de Proteção aos Índios. Foram mandados anexar aos autos cópias dos ofí

cios expedidos : nº 6/68, de 26.6068, ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

propondo a contratação do Sr. Mário Innocentini para assessorar os tra

balhos da Comissão e nº 7/68, de 27.6.68, ao Sr. Mário Innocentini,dan

do ciência da proposta de contratação de seus serviços. O~klJ)O P.1A:na 

segunda parte da reunião, a Comissão deliberou: a) convocar os irmãos ' 

Villas BÔas para prestarem depoimento em data oportuna; b) convocar par. 

ticipantes do uProjeto Hondon" para também deporem, oportunamente; c) S.Q 

licitar à F.A.B. um avião para viagens da Comissão; d) tornar serfi efei-

to a proposta de contratação do Sr. Mário Innocentini e contratar, por 

interm~dio do Instituto de Pes~1isas e Estudos da Realidade Brasileira

IPEHB -, um assessor para os trabalhos da Comissão. A seguir o Sr. Pre

sidente, encerrando a reunião, comunicou a designação do Oficial Legis

lativo Wanderley Gregoriano de Castro para secretariar os trabalhos da 

Comissão, sem prejuízo das funções que já vem exercendo· e por impedimen 

to da Secretária anteriormente designada, Aurora Sffivestre de E1aria .. N-ª 

da mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, c ~?Jada outra para o 

dia 21,8,68, às 10 horas. Para .constar, eu, \ -X-J.~ Wander

ley Gregoriano de Castro, Secretário, lavre1 a presente ata que, lida,s 
, 

aprovada, sera assinada pelo Sr. Presidente. 

ad. DCM 6,40 
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