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T^RMO PB INQUIRIÇÃO DE TESTEMUm

Aos dez dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e sessenta
e quatro, nesta Cidade do Salvador, Estado da Bahia, no Hospital EDGAR
SANTOS,^onde se achava presente o Capitão JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO,por
delegação do Exmß Sr General Comandante da Sexta Região Militar,comigo
32 Sargento ANTONIO DE SOUZA REZENDE, servindo de Escrivão compareceu
a testemunha abaixo nomeada, que foi inquirida sobre os quesitos formu
lados no radio ns 3-IPM» de 5 de setembro de 1961;, do Sr. Ten Cel FHE^
XINHO, Encarregado do IPM na 5® CR, em Ribeirão Preto, declarando o se
guinte; Dr ALUISIO ROSA. PRATA, quarenta e quatro anos de idade,natural
de Uberaba, Minas Gerais, filho de João Prata Junior e„D| Dell^ Bosaa Prata, casauo, méaxco, ri-üressvx-x:tc x.iiiv«i-öj.uäuc ua caula, resiueirre a
Rua Comendador Urpia n^ 2, apartamento 302, na Cidade do Salvador, Bahia, depois 40 compromisso de dizer a verdade f^pergimtado se
alguma ligaçao funcional com o Professor Dr SAMUEL BARNSLEY PESSOA, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, respondeu que sim tendo em
vista o fato dá que o referido Professor estuda assuntos médicos corre
latos com a ôadeira daqual o depoente e o titular na
Bahia. Perguntado se tem conhecimento do local onde o Professor SAMUEL
se encontra presentemente em território bahiano, segundo consta do radio acima citado, respondeu que ao que tem conhecimento o Professor
Samuel Pessoa não se encontra na’Bahia, devendo estar provavelmente em
São Paulo, acrescentando em sguida que o referido Professor esteve
em
Salvador desde os primeiros dias do mes de março ate melados de julho
próximo passado, provavelmente^no dia 105 nesta oportunlda e rea
zou
em Salvador quatro pesquisas sobre assuntos médicos, sendo duas^ja publicadas e duas outras no prelo, das quais o depoente fornece copias.
Perguntado se o Professor Samuel realiza serviços técnicos supervisionado pela Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia ou para alguma Entidade médica do Estado da Bahia,^respondeu que presentemente
acredita que ele não realiza serviços técnicos diretamente supervisiona
•a\j
a®
méha
om varias ooasioes ele traDaIhou era colaboração com varias instituições do Estado da Bahia, notada
mente a Fundação Gonçalo Moniz, que em mais de uma oportunidade,
como
ainda aconteceu neste ano, o convidou para proferir conferências,miniS;
trar cursos ou executar pesquisas. Acrescentou o depoente que
conside ■
ra o Professor Samuel Pessoa o maior nome da parasitologia brasileira.
Perguntado se teve a oportunidade de constatar alguma atividade políti
ca do referido Professor Samuel Pessoa, nas ocasioes em que o mesmo
realizou trabalhos de sua especialidade médica na Bahia, respondeu que
nunca teve conhecimento que o Professor Samuel Pessoa^tenha^desenvolv^
do atividades políticas na Bahia.Perguntado se tem idéias sobre as ten
dencias políticas do Professor Samuel Pessoa, respondeu que com certeza não pode assegurar nada a respeito, mas o ente de razao que lhe ficou sobre o assunto é que o referido professor tem idéias esquerdistas.
Esta impressão foi o que lhe pareceu transpirar da leitura de algum
dos inúmeros trabalhos publicados pelo Professor Samuel Pessoa, nunca
tendo ouvido nada a este respeito e conforme ja declarou nem tendo cer
teza absoluta disto e somente o afirmando a bem da verdade. Perguntado
se tem declarações complementares acerca do Professor Samuel^Pessoa,nas
ocasiões em que aqui esteve, que julgue importantes e necessárias para
instruir o IPM a que responde no Estado de São Paulo, respondeu que ja
declarou tudo o que sabia sobre o que lhe foi perguntado. E como nada
mais disse e nem lhe foi perguntado deu o Encarregado desta Inquirição
por findo o presente interrogatório e^ como assim fez a testemunha as
referidas declarações, mandou o Capitão JCSÉ RIBEIRO DE CARVALHO,lavrar
o presente auto, que lhe foi lido e achado conforme, vai por ele assinado e bem assim pela testemunha e comigo 3® Sargento ANTONIO DE SOUZA
REZENDE, servindo de escrivão que a escreví.
José Ribeiro de Carvalho - Capitão
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