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COMISSÃO PARLAMENTAR .DE INQUÉRITO DESTINADA A. ESTUDl~R A 

INDÍ'GENA E INVESTIGAR A SITUAÇÃO EM QUE SE; El\TCOi'JTRAH AS 

TRIBOS DE ÍNDIOS DO_ BRASIL. 

LJ~GISLA\~O 
RFM.41~\xrE 

, ATA DA 2Qª REP.NI$O, REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO BE 19 8. 

Às ~uinze horas do dia nove de outubro de mil novecentos e sessenta e 
. N -~ • A , 

o:tto, na sala 6 das Comissoes de. Inqueri to, no Anexo II da Camara dos 
~. A . 

Deputados em Brasilia, reuniu-se· a CPI, sob a :presid~ncia do Deputado 
NELSON CAI-tNEIRO, presentes· os Deputados FELICIA.l~O FIGUEIREDO, iY-.lARCOS 

. , 
KERTZJ:!iANN, DAYL DE ALMEIDA, BIAS FORTES, Josn; PENEDO e MAIUANO BECK , 

. A ' 

para deliberações. EXPEDIENTE: O Sr. Presidente deu ciencia a Comis -
s~o dos t;rmos de: a) correspond;ncia remetida ao Relator pela Irm~ -
Rosalina Maria das_Dôres, da Congregação das Irm~zinhas da Imaculada' 
Conceição, colocando ~ disposição da CPI os préstimos da Congregação...: , 
quando da viagem pelo ·11ato Grosso; b) de oficio da Secretaria Geral_ -

A A · ' ~ da Presidencir:i. da Camara a Chefia das CPis, eomnnicando a autorizaçao 
de filmagem aos trabalhos_ ·da Comissão pelo Departamento de Cinema do 
Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília; e) de corres
pondência enderaçada ao Relator d'a Comissão pelo Deputado Bernardo Cã , . ' . 

bral, contendo denuncias de irregu1aridad_es rec~ntes na. tribo dos Ti-
ri~s. Foram expedidos os ofícios nº 29/68,de 3.10.68,ao Diretor Geral 
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da ~ecretaria da Cam3.ra d'Jpes_ta~ndo esclarecimentos sobre a contrataçao. 

de assessor pela Comissão; e· nº 30/68, de 8.10.68, ao Hinist~o:i . .) da 
~ . . ' ,..· 

Aerona .. utica, anexando ro_teiro da viagem pela regiao do Xingu. Foi ex-
pedido telex, datado.de 8.10.68 ao Ministro d~ Aeron~utiea encarecen-· 
do a cess~o de aeronave para viagem da ·Comiss~o. Datados de 9.10.68 , 
for.am expedidos telex ao Governador d.o Estado do Rio Grande do SuJ.:-,_C.Q. 

e N A municando a chegada da omissao em Porto Alegre no dia 10.10.68, e ao 
Presidente da Assembléia Legislativa Hiograndense, comunicando a che
sada da Comissão em Porto Alegre e. solicitando providencias, inclusi
ve >eonvocação. dos Srs. Deputado PlÍnio Butra, Professor Mois~s Westph.@. 
lia e Tenente João Alves Ribas.para prestarem depoimento. A~A:· lida , 
aprovada a da reunião anterior. DEL.IBERAÇÕES: A seguir o Sr. Pres iden 

" ' te deu Ciencia a Comissão dos 'trabalhos desenvolvidos durante a viagem 
T7\ • , , . - '· pelos l!.tstados de Geias, Para e Maranhao, conforme relator10 mandado .ã· , 

n~xar aos autos, ·os quais foram homologados dispensando-se tambem os, 
' depoimentos das pessoas que não puderam atender as convo9ações feitas. 

. , . 11 .... • . . " 
Foram tambem programadas viagens pela. ""'ll1azon1a, pelo Sul do Pais, pelo· 
Nordeste, pela regi~o do Xingu ~ ao Mato-Grosso, cujos roteiros ser~o 
organizados pela Secretaria d.a Comissão •. Deli berouese, mais, solicitar, 
oportunamente, prorrogação de prazo para os trabalhos da Comissão bem 
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como supl~mentaç~o de verba. Fica tambea a Secretaria 
ceder ~ convocaç~o das p~ssoas relacionadas 
para prestarem depoimento. Mada mais h v n 
dezessete horas. Para constar, eu, 
Wanderley Gregoriano de Castro, Sec,·e ~rio, i a presente , 
da e achada conforme, se'ra assinada pelo Senhor Presidente • 

. .. 

DCM 6,40 


