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COMISSXO PARLAMENTAR DE INQUÉHITO DESTINADA A ESTUDAR A LEGISLAÇÃO 
INDÍG~q;NA E INVESTIGAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM AS 

, 
TRIBOS DE INDIOS DO BRASIL. 

ATA DA 24:..ª REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE OUTUBRO :Q.E 1968. 

' As dez horas do dia doze de outubro de mil novecentos e sessenta e oito, 
ria Sala de Reuniões da Bancada ·do MDB da Assembl~ia Legislativa do Rio' 

A 

Grande do Sul, em Porto Alegre, compareceram os Senhores Deputados Nel-
son Carneiro, Presidente, Feliciano Figuei~édo, vice-presidente, Marcos 
Kertzmann, relator e Mariano Beck para participarem da reunião destina
da. a. ouvir o senhor MOYSÉS WJESTPHALIAe Presente o Senhor Deputado Esta
dual Plfnio Dutra. ATA: lida e aprovada a da reunião anterior. O Senhor 
Presidente convidou o Senhor~estphalia a P:1?estar o compromisso de pra
xe e facultou-lhe a palavra para uma exposição inicial. Tendo aceito a 
oportu.nidad~, o depoente discorreu sÔbre os seus pontos-de-vista a res-, . . 
peito do problema ora sob a analise da CPI, q<?locando-se depois, ao di§. 

(1' A 

por dos Senhores Deputados para responder aóf"que lhe fosse indagado. Di 
1 ' t ~ 

rigiram-lhe questões· os Senhores DepD;t~d1Ó's'jNelson Carneiro e· Marcos Kel: 
- . p . . r /) 'l 7h. . -·· • f tzmann .. o Senhor residente mandou alle~ar aos autos fotcg~iia. de um 1n-

dio morto a pedradas; entregue pelq .~r;? llestphalia. A seguir, agradeceu
lhe o importante depoimento prest~do, que foi gravado e ser~, oportuna
mente, ane:xado aos autos. Estando presente o Senhor Denutado Waldir Lo-

, ~\j• ~ 

pes, Presidente da Assembleia1lLegislativa do Rio Grande do Sul, o Senhor 
. I ' .ti' l . ... 

Deputado Nelson Carneirc(.fC~}adeceu-:+he a acolhida proporcionada a. C~I 1 

quer por s. Exa., quer p os Senhores Deputa.dos s e funt!ionarics 

~aquela Casa. Às rjze h~ sl ~, Sen~or Presj.den r u os trabalhos • 

.ara constar, eu -"'~'~,~cl___;:;;;~·~...__~.v-:....;..;~~~-~--.;;._ ........ _;;;;;~---1=o::.--------------
~anderley Gregorian .e Castro lavrei a presente · depois de lida, , 
e aprovada sera assinada pelo Senhor Presidente. 
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