
COHISS1W PAHL.áMENT1rn DE DESTIWADA A ESTüvAH .!:'1. 
~. 

INDiGE'NA E INVESTIGAR A SITUAC.ÃO c~u:s SE ENCONTRAM AS REMANESC ., 

THIBUS DE ÍNDIOS DO BHASIT..1 E PHOPOR DIRETHIZES PARA A POLÍ'.11ICA - ND 

NISTA DO BRASIL. 

Aos vinte e dois dias de ag8sto de mil novecentos e sessenta e oito,~s 
dez horas, na Sala u.A 11 das CPis, no Anexo II da Câmara dos Depute~dos , 

i) 
/ i · , · ., "' · ::i D -·;-; 1 · · d ..,-;, · · a em brasi ia, soo a pres1oenc1a oo 1epe .L"e iciano e 111gue1re "º' presen 

tes os Deputados Marcos Kertzrnann, Bias Fortes, Souza Santos, Antônio 

Anibelli e Mariano Beck, reuniu-se a Comissã.o _para ouvir o Sre Álvaro 

Villas BÔas, Diretor do Departamento de Assistência da Fundação Nacio

nal do Índio - l!'UNAI. ATA: lida, aprovada. e assinada a da reunião ant.§. 

riorº EX?~ll_T~: expediu-se o oficio número 8/68, de 808068, ao Presi 

dente do Conselho Diretor da Fül~AI, solicitando o comparecimento dos 

Srs. Orlando e Cláudio Villas Bôas para prestarem depoimento, o de nú

mero 9/68, de 14$8.68, ao Sr. Álvaro Villas BÔas, solicitando seu com~ 

parecimento para prestar depoimento no dia 21 de agôsto de 1968, às 10 

horas, o de núr0ero IO, qe 14~8.68, ao- Sr. Orlar1do Villas BÔas, o de ny 

mero 11, de 1[1>8. 68, ao Sr. Cláudio Villas BÔas, intimando-os pa.ra pre_[ 

tarem depoimento e o de número 12/68, de ~.8º68, ao Sr. Presidente da 

Câmara dos Deputados, propondo a contratação do Sr. Olympio José Trin

dade Serra .. através do Instituto de Pescmisas e Estudos da Fi.ea.lidade ' 
; -

Brasileira - IPEHB, para assessorar os trabalhos da Comissão, mediante 

a remuneração total de N(t~~-4.ooo,oo. O Sr. Presidente deu ciência à Co

missão dos têrmos de correspondência recebida do Deputado Antônio Bre

zolin solicitando atenção dos membros da CPI para as irregularidades re 

gistradas no PÔsto dos fndios da Guari ta, no Hio Grande do Sul. OHI? ... 1fil"'1 

DO P,IA: devidamente compromissado, prestou declarações osSrº Álvaro Vil 

las BÔas, particularizando o Setor de Assistência, de que é titular na 

YONAI. Não havendo Deputados inscritos para formularem perguntas, foi 

dada a palavra ao Deputa.do Marcos Kertzmann, Relator, o qual registrou 

a presença do Deputado Celso Amaral, a quem muito se deve pelo seu tr-ª 

balho como Relator dos trabalhos de outra CPI sÔbre o problema indige-
. • d 1 b 'a • • d A 

0 

A d na que serviram e r ea su s l llO par a as provi encias que vem s en .o a-

dotadas pelo 1'1inistério do Interior no tratamento da causa indígena. A 

seguir o Sr. Relator e os Deputados Souza Santos, Mariano Beck e Celso 

Amaral formulam indagações que são respondidas pelo depoente, gravadas 

t . , . .... A para pos erior copia e anexe.çao aos autos. ·o final, agradecendo apre-

sença do Sr. 1~lvaro Villas Bôas e se desculpando pela transferência da 

DCM 6,40 



reunião, inicialmente marcada para ontem, o Sr. Presidente so iciüa r•A e 
o depoente encaminhe,oportunamente, à Comissão uma relação do ... p .to1/f) 

indígenas existentes, com os meios de acesso.~f:~da mais haven ~I ~f'r/
tar, encerrou-se a reunião. Para constar, euh\~anderley Gr or\an /Vae 
Castro, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, será\j 'ina

da pelo Sr. Presidente. 

ad. DCM 6,40 


