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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉIUTO DESTINADA A ESTUDAR A 

INDÍGENA E INVESTIGAR A SITUAÇÃO .EM QUE SE ÉNCONTRAM AS 
- ~ 

T.RIBOS DE INDIOS DO BRASIL. 

' As vinte e uma hora.s do dia vinte e tres de setembro de mil novecentos 
A :·. 

~ sessenta e oito, na residencia do Senhor Prefeito de Barra do Corda, 
no Maranhão, reuniu-se esta CPI, sob a presidência do Senhor Deputado 
FELICIANO FIGUEIREDO, presentes os Senhores Deputados MARCOS KERTZVJ.ANN, 
Relator, e BIAS FORTES pà.ra ouvirem depoimentos. EXPEDIENTE: não houve. 
ATA: lida e aprovada a. da reunião anterior. O Senhor Presidente tomou
º compromisso regimental do senhor DOMINGOS JUSTlNO NOVAES, Chefe do 

A A A , 

Posto Ajudaneia de Barra do Corda, que depos ate as vinte e duas horas, 
respondendo ~s questões elos Senhores Deputados presentes. Na ocasião , 
entregou os. seguintes documentos: a) eÓpia datilografada. do ofício nº 
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40/68, de 1.10.68! dirigido p;:lo depoente ~~.J,Chef;: da 3ª Inspetoria Re-
gional da Funai sobre a frequencia~ referen:t,e ao mes de setembro, do pe.§. 

A ~ , . ~ •,1 , 
soa.l lotado. naquele Posto; b) copia g0·tirõgra.fada de Rela torio S/nQ, d,ã 
ta.do de 4.9.65, dirigido ao Chefe d.a~f~íhd.ic~_ncia do SPI, Barra do Corda, 
Maranhão, pelos Senhores R.airn.tmdo·Fer;eira Sobrinho, Virg:Ílio Galvão So 

' .ljfJ ' -
brinho e Hugo Ferreira Lima. A seguir, depôs, sob compronüsso, o Senhor 

A ~~ • -

:HUGO FERREIIL;,, Chefe do .Posto 0~rigadeiro Eduardo Gomes que prestou d~ 

clarações ate as vinte e duas-"horas e trinta minutos. Foi ouvido a.inda, 
N · . • //, ~!·. . . . . " , 

nessa reunia.o, o ~enhor(J~·ro ALVES T~VARES, ex-funcionario do SPI e, .ª-

tualmente, agente da Funai. Êsses depoimentos foram gravados para post~ 

rior anexação~ s au~os. Às vinte e horas, o Senhor Presidente ª-
gradece s ir ' çoes .. Presta ~as ou os trabalhos. E, para eon.§_ 
tar, eu, " WâHaerley Gregoria-, . . 

no de Cas r , lavr i presente ata se aprovada, S,!à 

rá assinada pelo Senhor Presidente. 
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