
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO DESTINADA A ESTUDAR A LEGISLAÇÃO DO IND!GENA E IN

VESTIGAR A SITUAÇÃO @M QUE SE ENCONTRAM AS REMANESCENTES TRIBOS DE !NDIOS .00.Jn. SI. L 

. . fll\Dj 

ATA DA 27ª REUNIÃO, REALIZADA EM 20 OE NOVEMBRO DE 1968 

As vinte e duas horas do dia vinte de novembro de mil novecentos e sessenta e oito , 

na Sala "D" das Comissões de Inquérito no Anexo II da camara dos Deputados, em Brasí 

lia, reuniu-se a CPI-!NOIOS, sob a presidência do Deputado Feliciano de Figaeiredo, 

presentes os Deputados Marcos Kertz~a~n, Oayl de Almeida, Bias Fortes, Weimar Torre~ 
I 

José Penedo e Mariano Beck, para ouvir o Profe.ssor Noel Nutels, médico do Setor de 

Unidades Sanitárias Aéreas- SUBA, que atua junto às populações indígenas, há mais de 

vinte anos. Presentes tamb~~ os Deputados Padre Vieira, Celso Amaral, Feu Rosa e Is-

• rael Novaes. ATA: Dispensada a leitura, seu-se porEprovada a ata da reunião anteri

or. EXPEDIENTE: Datados de 22.10.68, foram expedidos os seguintes ofícios: nQ 31, ao 

Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado Waldir Lopes, a

gradecendo a colaboração prestada à CPI pela Assembléia gaúcha; nº 32, ao Prefeito 
( ~ 

• 

de Passo Fundo, agradecendo ·~ hospitalidade:;:.nº 33·,· ao Presidente de " O Estado de 
. ! - '.' 

são Paulo", Senhor Júlio Mesquita Filho, agradécendo à cobertura que vem sendo dada 

por êsse jornal aos trabalhos da Comissão(·~ ·-~logiando o jornalista Luiz Bartolomais 

Júnior que integrou a Comitiva na viagem·, pelo· Sul do país; nQ 3.4, à Dª Nl±omar Muniz 
. , ... 

Sodré Bittencourt, Presidente do " Cor[~êio da Manhã" e, nQ 35, ao Senhor Otávio Fri-

as de Oliveira, Presidente de " A itéiiha de são 8aulo", elogiando o_ trabalho do jorn~ 
' .11} 

lista Rubem de Azevedo Lima;r;da~ád~s de 18.11.68 foram expedidos os ofícios nQ36, ao 
1 .' •"J 1 

Professor Oarc~ Ri~eiro, eln~)G7, ao Professor Noel Nutels, convcicando-os para pres~ 
\_ 

tarem depoimentos nos dias vinte e vinte e um de novembro de mil novecentos e sesse~ 

ta e oito, respectivamente. O Senhor Presidente deu ciência à.Comissão dos têrmos de: 

1) radiograma remetidos por Deputados· da Assembléia Legislativa do Estado de são Pa~ 

lo ao Relator desta CPI, sebre a situação dos índios Kanelas; 2) radiograma endereç~ 

do à Presidência da CPI pelo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Amazo 

nas, em resposta ao rádio que lhe fera dirigido comunicando o adimanto da viagem da 

Comissão àquele Estado; 3) correspondência endereçada ao Deputado Marcos ·Kertxmann 
\, 

pelo Senhor Alceu Martins, com sugestões para os trabalhos da Comissão; 4) ofício nQ 

80/68, do Prefeito Municipal de Marabá, comunicando as providências tomadas para a 

visita da EOmissão àquela cidade, cuja resposta está consubstanciada no ofício, de a 

gradecimento, nQ 25, de 25.9.68 desta CPI; 5) memo 1/22/10/68, do Chefe do Posto In

dígena Dr. Selistre de Campos, de Xanxerê, Santa Catarina, encaminhando fotocópia de 

documento, conforme prometido quando de seu depoimento; 6) carta endereçada ao Depu

tado Nelson Carneiro, com cópias para os Deputados Feliciano de Figueiredo e Marcos 

Kertzmann, pelo senhor José de Queiroz Campos, Presidente da FUNAI, contendo denún

cias de irregularidades em tribos de índios e sugestões para. os trabalhos da Comis~- -
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-sao. O Senhor Presidente comunicou ainda aos membros da CPI 

Mesa da Câmara o requerimento de prorrogação de prazo para qs trabalhos da 

Conforme deliberação anterior, foi encaminhado à Mesa prpjeto de resoluÇ~o aumentan

do para l\Cr$ · 70. DOO, DO (setenta mil cruzeiros novos) o ~teto das despesas da Comissão. 

Foram expedidos telegramas aos Deputados Diogo Nmura,Alfeu Gasparini, Salvador Julia

nelli, Raul Schquinden e Sinval Antunes de Souza, da Assembléia Legislativa de São 

Paulo, em resposta ao badiograma retro mencionado,s~bre os índios Kanelas; e ao Presi 

dente da FUNAI,acusando recebimento de suas cartas. Pela ordem o Senhor Deputado Mar

cos Kertzmann comunica haver recebido comunicação do Professor Darci Ribeiro,e~cusan

do-se por não poder atender à convracação para prestar depoimento perante esta CPI no 

dia\inte e um de novembro de mil novecentos e sessenta e oito,pelo .que, aceitas suas 

escusas,ficou adiada,para data oportuna,a reunião prevista para ~sse dia·e fim.ORDEM 

DO DIA- A seguir o Senhor Presidente convida o Professor Noel Nutels a prestar o com

promisso, franqueando-lhe a palavra para exposição,por trinta minutos.O depoente,após 

esclarecer suas ligações com a questão indígena,como médico do Setor de Unidadés Sani 

táreas Aéreas e ex-Diretor do SPI acentua a atuação dIDq positivistas no trato do pro-
. A 

blema indígena e sua progressiva substituição por burocratas e aventureiros,ao lado 

de um pequeno número de idealistas;Oiz do trabalho do Setor de Unidades Sanitárias Aé 

reas, documentando su9 exposição com um filme seb;,e os "pacas-novos", "índios que mor~ 

rem de fOme''~perseguidos que são desde a éRBCa ~o Tratado de Petrópolis. Analisa, a 
,,. /Tt~! . ··•. . 

seguir o problema das missoes religiosas, ~obpetudo dos salesianos, cuja catequese a-
. ~ 

bala a estrutura social indígeng. Melhor ·seria que os missionarias permanecessem nos 
. (' ' 

centros civilizados, hoje tão deformadq,s·; abstendo-se de criar o "conflito dos deuses·~; 
entre os índios. Comenta o comportam~nto dos primeiros jesuítas,entre ªles Nóbrega e 

r ;.1. 
Anchieta~ e dos bandeirantes,1para chagar as atuais fontes pioneiras da marcha para 

I ' ' , . ·'' . 
o oeste, passando por Brasí:J:.i

1
a !que, a par dos inúmeros ·benefícios trazidos, despertou 

. ..}./ 

a cobiça pela terra no planàltO central,·em detrimento das populações indígenas. Exem 

plifica·com a situação gos Xavantes, índios "históricos", que estão inteiramente arra 

zados, cujas terras foram ocupadas por um fazendeiro paulista, fato que a Coih:iésão 

não deve ~eixar de apurar. A solução que o depoente vª para .o problema é a formação 

de pessoal pela~ Universidades e a criação de parques para os índios não aculturados. 

Para ªstes não vª solução. Para ressaltar a diferença entre os índios em estado nati

vo daqueles em contato direto com a civilização o depoente faz projetar·um filme se

bre o Parque Nacional do Xingu. Finda a exposiçãodJ depoente/ Senhor Presidente dá 

a palavra ao D~putado Israel Novais que homenageia o depoent~, seu antigo companheiro 

em são Paulo e indaga das condições de se conciliar a preservação .da cultura neoiíti-
\ 

ca dos índios com a necessidade de socerro pelos civilizados, a que o depoente respon~i 
-·' 

de não ser ~ossível deter a marcha da.civilização, mas que a mesma deve ser dosada. 

Com a palavra, o Deputado Padre Antenio Vieira indaga do problema da natalidade e mor 

talidade infa&til no meio indígena a que o depoente esclarece ser id~ntico ao das po

pulações rurais ou seja, grande a mortalidade e inadmissível o anti-concepcional. A 

seguir é dada a palavra ao Relator que formula as perguntas constantes do questioná -
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rio anexo, as quais sao respondidas pelo depoente. Ourante o interrogatório 

é suspensa por quinze minutos, para descanso do depoente. A uma hora e trinta minu 

tos do dia vinte e um de novembro de mil novecentos e 

decimentos do Relator à valiosa colabnraç;o 

essenta e oito, após os agra

lno ~p~nte, o Senhor Presi 

//A._, WANDERLEY 
.... 

dente encerra a sessao. Para constar, eu, 

.GREGORIANO DE CASTRO, Secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, 

será assinada pelo Senhor Presidente. 

! ' 

WGC/ERM 

' 1. 

/ ' 

'~ 

.•:..~.$.. .. -• .:-;:i:.:~-·-~~ .... ..;~~--... ---~-~ ·· .. ,...,_--?::.-,.·.· ·-:--~.:i-r.·.: .. c~·~7!:1-~::r·;~-. :. ~ii'i::.;.. ...... ~_ .. :.,::<G::.:~.i·:-l'I 

i ij U cl i-. Lí ._, 1 J .e J_/_;). __ _; ____ {!_~../. ... ~ .. 
Pág: / J/6 . Coi. ./!:' ··-·········· ............................... ~"'.:-····--··- .. ::--_-·--·-----·-·-----

DCM 6,40 


