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cmnssÃo PARL .. i\1'1ENTAR DE INQUERITO DESTIHADA A ESTUDAR A 

INDÍGENA E INVESTIGAR A SITUAÇÃO EH t~UE SE ENCONTRAM AS 

TRIBOS DE ÍNDIOS DO BRASIL. 

A_TA ·DA 10ª REUNIÃO, ~A1J__i~~DA EM ~.9 .. J1E SETEMBRO DE 1 

' As quinze hoi~as do dia dezenove de :setembro d_e mil novecentos e sesse.n 
' , .... 

ta. e· oi to; na Sala ncn da-s ComissÕés de_ Inqueri to., no Anexo II, d.a Cams. 

ra dos Deputados, em Brasília, reuniu-se a CPI-ÍNDIOS, sob a presidên

cia do Deputq.do NELSOH Cl.HNEIRO, pre-sentes os Senhores Dep1Itados. FELI

CIANO DE FIGUEIHEDO, MARCOS KERTZMANI'J, ANTÔNIO ANIBELLI e '~lA~ .Jr0Híot$~i, 7 , , 
pará ouvir o Professor· PAULO DUARTE-; Diretor do Instituto de Pre-Hist.Q. 

ria da Univ'ersidade de São Paulo-. ATA: lida, aprovada e assinada a da 

rem~ião anterior. E}J?EDI1~NTE: expediu-se o ofÍcio nº 18/68 ao Sr. Pau

lo Barbosa de Magaihães, Coordenador do Instituto Central de Artes da 

mrn., t;.ut.01 ... 5-zanclo a filmagem dos. trabalhos da Comissão, em _suas viagens; 
• · A A P 

telegrama ao Sr. I~ntonio Ferreira do Nasctmento, do PoBto Indigena de 

GrajaÚ, solicitando seu comparec_il1:1Gnto e::n. Imperàtriz, no dia 23.9.68 , 
para prestar depoimento; telegrama, de ll.9.68, ao Sr. C{cero Coelho .... 

~ . , . N 

Castro, encarreg.s.do do Posto A~)inaye, comunicando a. visita. da Comissao 

ao referido PÔsto; 3 c6pias de telex, datadas de 12.9.68, enviadas pe-.. 
- 1 A 

lo Diretor· do Departamento de 1 -ss·istencia da Fill\fAI, respectivamente aos 

e . ,.., s N • '! 1 . '.N ~ IR , , 
hefes da 39: IR, em ·ao Luiz, l.v aranhao-, da 2g, , em Belem, Para e do. 

8S. IR, de Goi~nia, comunicando a ida da ~omissão ~queles Estados e so-

l . 0 ..!... :'! 0 d A. • , ·• ' N -, d d 1c1 L.anao as provi encias necessar-ias a convocBJsao o.os encarrega os os - , ... 
Postos ªCapita.o Uíra ~r __ ·1

, nEduardo -Gomesu, ttManoel Rabelo 11 , nGonçalves-

Dias", no M2ranhão, "Trocar~n, "fluquruin, e. ªGe:~.viãou, no Par~ e ªAntônio 
p /' - A 

Estibarribia11 em Goias; telegrama., de 16.9.68, ao Sr. Antonio Ferreira 

do Nascimento, convocando-o para depor em Imperatriz, Maranhão, no dia 

23$9~68(} O Presidente deu ci~ncia ~- Comissão dos t~rmos de radiograma

recebido da Chefia da 3ª Inspetorié. Hegional da FUNAI, comm1.ica,ndo te

rem si.do tornadas as devidas providências para a vi si ta da Comissão à 
A , 

Ajudaneia de Barra do Corda; e de cmJia de ro.dio2r:;ma -passado 1Jela Ins 
petoria de :pelém _;_ Diretoria d.a FlJl\'"Ai; informand~ das dificuld~.des de 

N , -

de atender a convocacao dos encs.rreg.s.dos dos Postos de Pucurui, Troca= 

r~~ e G.~::-i.vi'G.o; qu.e deveriam prestar depoimento ~ Comissão no dia 22.9.68, 
F b " Q rt D .• ;:i t - • . .L. b "' '· C . .,.. . . • • em .1.\1,9.ra a. i:>r. J: resi1..i.en e comunicou. 1.,,am em a onu.ssao J1:-_rver solicitil 

C.o a reserva de 15 1 ugares no Caravele da Cruzeiro do Sul para lfana.us, 
no dia 3 de outubro. DEIJIBEHAÇÕES: propôs, ainda, t:. convoc=~:Jr]2o do Cel. 

,.., ;, A 

Joao 11..ntonio de Souza' res,idente em Ita1)e-tinga, para prestar depoimen .... 

to na oportunidade da ~1assagem da Comissão por Itabuna, na Bahia, o 

que foi a.~Jrovadoe O Senhbr Dep:_;t:::tdo Eo.rcos Kertzrílc.;.r.u.-1, Relator, solici

tou autorização da Comissão para que se concedesse um adia.ntamento de 
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l'C~ 2.000,00 (dois mil cruzeiros novos), ao Sr. Olympio 

Assessor da Comissão, 
, 

a.te que se ultime , 
IPERB, o que foi tambem aprovado. Finalmente foi a~provada 

poderes deliberativos aos membros desta CPI, nas viagens pe , 
indig;enas. ORDEM DO DIA: devidamente pompromissado, ~)resto 

, IV ' o Professor PAULO DUAB.TE que, apos expos iça o, res1Jondeu as 

formuladas pelos Deputados Harcos Kertzmann e Feliciano de Figueiredo. 

Durante '.s. exposi,;;ão do Professor Pau1o Duarte, o Deputado Nelson Car -
. • ·'" . D - .., . . ~· . • neiro passou a pres1denc1a ao eputado ~el1c1ano de ~1gue1redo enquan-, - -

to apresent.:..va projeto em Plenarió, rea.ssumindo em seguida. O Professa." 
' Paulo Duarte entregou a Hesa os seguintes docmnentos: a) manifesto do 

depoente sob t:Ítulo"Medidas para reestruturação do Serviço de Proteção 
, . ) aos Indios n; b artigo do depoente inti tu.lado "Selvagens ar1~iados con ..... , 

tra primitivos inermesn; e) trabalho do depoente, ainda inedito, sob .... 

t:Í tulo nFontes da Pré-HistÓria Brasileira n; d) publ:i_cação: intitulada -

ncientistas querem 30% do orçamento para a ~IT:ducação"; e) legislação bm. 

sileira e de. Sã.o Paulo protetora das jazidas pré-hist6ricas ~ _publicaçro 
- - , 

do depoente intitule.da no_ SJapibaquiª; f) copia de carta do de;_Joente ao-

Senhor tloverne.dor de Santa Catarina~ Ao finai do depoimento, o Senhor
Presidente salientou a valiosa colabora<;;ão trazido pelo Professor Pa11 

... 
lo Duarte. As dezo_:_to horas, n::.:'..a mais havendo a tratar, o Senhor Depy 

t .d\ N~~ .,__· Carn~iro eri-ce1rou . reu."lião. Para constar, eu _ 
C:);~à.- i _ ~~ _ Wanderley Gregori:ui.o de C.?.stro, 

's - te ata que · a e aprovada ser~ assinada pelo Jenhor 
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