'""'.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO DESTINADA A ESTUDAR A LEGISLAÇÃO DO IND!GENA E I~
VESTIGAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM AS REMANESCENTES TRIBOS DE lNDIOS DO BRASIL.

ATA DA 28ª REUNIÃO (ENCERRAMENTO), REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 1969

As quinze horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e sessenta e nove, na
sala de reuniões das Comissões Parlamentares de Inquérito, no Anexo II

da

dos Deputados, compareceram os Senhores Deputados Nelson Carneiro, Oayl

Câmara

de

Almei

da, Bias Fortes, Souza Santos, Paulo Ferraz, Gastão Ml\ller, Antônio Bresolin e Antônio Anibelli, sob a presidência do primeiro, para tomarem deliberações. ~: Ois
pensada a leitura, deu-se por aprovada a ata da reunião anterior. Expediente:

Foi

expedido o ofício nº 38/68, de 18.11.68, ao Senhor José Honório Maia, capeando devolução de documentos c~didos, por empréstimo, a êste órgão sindica~te. Recebidos:
ofício nº 210/68, de 2.12.68, da Liderança da ARENA, comunicando a substituiç~o do
Senhor Deputado Moacir Silvestre pelo Senhor Deputado Justino Pereira, como suple!!
.te; ofício nº 22/69, de 14.11.69, do Líder da ARENA, comunicando que os Senhores
Deputados Gastão Ml\ller e ~eonardo Mônaco substituirão, como membros efetivos,

o

Senhor Deputado Weimar Tôrres e o ex-Depq~~do·Marcos Kertzmann; indicação CPI-6/69,
de 14.11.69, da Liderança do MDB, apresentando os Senhores Deputados Joel Ferreira
e Antônio Bresolin para integrarem a CPI, como membros efetivos, em vagas existentes, e, como suplente, o Senhor Deputado Anapolino de Faria.

Ordem do Dia:

A Co

missao, ao início d9s trabalhos, corsignou um voto de pesar pelo falecimento do Se
nhor Deputado Weimar Tôrres e o Senhor Presidente lamentou o impedimento dos Senha
res Deputados Feliciano Figueiredo, Vice-Presidente, Marcos Kertzmann, Relator,

\.>

Mariano Beck, membro da Comissão. Logo após, foi discutida a proposta

do

e

Senhor

Deputado Nelson Carneiro de encerrar as atividades da GPI em face do

disposto

art. 30, da Emenda Constitucional nº 1, o.que foi aprovado por todos

os

no

Senhores

Deputados presentes, com restrições do Senhor Deputado Dayl de Almeida que desejava fôsse possível prosseguir os trabalhos, ainda que com tomada de depoimentos sàmente. Foi assim deliberado oficiar à Mesa, comunicando o encerramento da CPI,

em

virtude de decisão que obteve a assinatura de todos os Senhores membros presentes~
O Senhor Presidente determinou, ainda, a anexação de todos os depoimentos

presta-

dos. As dezesseis horas e trilta minutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente levantou a reunião por trinta minutos, a fim de que fôsse lavrada esta ata
que, lida e apro/8fª' foi, rª
e por mim,

de Secretária.
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assinada pelo Senhor Deputado Nelson Carneiro
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