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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A ESTUDAR A LEGISLAÇlO DO, 1~ 
, - - A 

INDIGENA E INVESTIGAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM AS REMANESCENTES 1 

TRIBOS DE ÍNDIOS DO BRASIL. 

ATA DA 23ª REJ!TJ .. l4_0,;o_J1~,!Lj;Z4DA EM 13 DE OUTUBRO DE 1968 

ls 10,30 horas do dia 13 de outubro de 1968, na sede do P3sto IndÍgena , 
-"Paulino de Almeida'', muiliciplo de Tapejara, Rio Grande do Sul, reuniJJ.-
se a Comissão, para tomada de depoimentos, sob a Presidência do Deputã 
do NELSON CARNEIRO, presentes os Deputados FELICIANO DE"FIGUEIREDO,MAR 
COS KERTZMANN, MARIANO BECK e PlÍnio Dutra, ~ste da Assembl~ia Legisl.ê_ 
tiva do Rio Grande do Sul. .A~!.!~: lida, · apr'?vada e assinada a da . reuni: o 
anterior~ EXPEDIENTE: foram convidados para prestar depoimento os Sen.f.p 
res Carlos Lemos Ramos, Chefe dos Postos Indígenas npaulino de Almeida.'; 
Água Santa, Votoro e Guarani; João Borges Vieira, Arlindo Correia Borges , , , , 
e Mareio Borges Vieira, arrendatarios de terras d.os indios;· e os indios , - - . , 
Leonidio Braga, cacique dos Kaikang; Francisco, Pedro e Reis, indios de , 
Vergara. O Senhor Presidente determina ta.mbem que se requisite, oportu-

' . - --- .,: 
namente_, a 7ª Inspetoria Regional da FIB'lAI, ... ~opia de inteiro teor das 

~t1 -
atas de eritrega das terras dos Postos de V1otoro e Guarani. ORDEM DO DIA: 

. · l I 

Dando prosseguimento aos trabalhos ºt(~~l?lÍÕr Presiden:te toma o eompromi.§. 
so do Sr. CARLOS -LEMOS HAJ:·iOS que optá~~;r responder ~s perguntas que 
lhe forem formuladas, por não te~·~acposição_a fazer. ·o Presidente e os 
Deputados Mariano Beck e Marcos A~~tzmann liq11irem o depoente, cujo d~ , . - ,,..._ - " ,. 
poimento e gravado. O depoent~1~1entrega a Secretarj_a da Comissao minuta 1 

1IJ , 
. de contrato de arrenda.m~ntC?:rqt\e ser~ anexado aos autos. Agradecendo a 
colaboração prestada o E}~;fidente da por encerrado o dêpoimen~o, comprQ 
mjg:;ando, a seguir, os Srs.·JOÃO BORGES VIEIRA, ARLINDO CORREA BORGES e 
MÁRIO BORGES VIEIRA, arrendat~rios das terras, que respondem ~s pergun- . 

. N . 

tas qu~ lhe sao formuladas pelo Presidente e pelo P.elator, em depoimen-. , , , f 
to gravado. A seguir e ouvido, em carater informe.tive, o indio LEON DIO . 
BRAGA_, cacique dos Kaikang_, que responde ~s indagações que lhe são for
muladas pelo Senhor Presidente e p·elCE Depútadcs Marcos Kertzmann eMaria-

. . , 
no Beck. A seguir, err.;.depoimento conjunto, foram ouvidos os indios Fran 
cisco, Pedro e Reis do PÔsto \fergara, interrogados pelo Presidente, pe- -
lo Relator e pelo Deputado Marian-o Beck. O Gr. Carlos Lemos Ramos, pre
sente, presta 5_nformaçÕes complementares. Os depoimentos for8.!ll gra dos 

para oport~a _tradução e anexaç~ _ o. Às ~2,35' \horas, enc rolJ. 
-se a reunia.o. Para constar, eu ~~ ~- ,,,.,.. .. "f;> ..... -~~-·--~ .......... _..--J-._..,.._ __ _,... __ 
Wanderley Gregoriano de Castro, S et~ri , 1 .vrei a present , 
aprovada conforme, sera assinada pelo Senhor Presidente. 
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