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COMISSlO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A ESTUDAR A 
INDÍGENA E INVESTIGAR·A SITUAÇÃO EM qUE SE ENCONTRAM AS REMANES 
TRIBOS DE ÍNDIOS DO BHASIL • 

.A.TA DA 2íª REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 1968~ 

Às 10 horas do dia 15 de outubro de 1968, no P;sto IndÍgena Cacique No
noa:Í, no munic:Ípio de Nonoaf,_ Rio Grande do Sul, reuniu...:se a Comissão , 
sob a Presidência do Dep-µtado FELICIANO DE FIGUEIREDO, presentes os De-, ,. . ·. , 
puta.dos .MARCOS KERTZMANN, Relator e Blinio Dutra, este da Assembleia Ls;.. 
gislativa Riograndense do Sul, para tomada de depoimentos. ATA: Lida e 
aprovada a da reunião anterior. EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: ~ 

p~s. explicar o ~bjetivo da CPI o Presidente toma o comp·romisso do Sr.VI 
A , ' 

TOR MOREIRA KNEWITZ, Chefe do Posto, convidado a depor, que e interrog.ã 
"" do pelo Relator. O depoente entrega a Secretaria da Comiss~o, para se-
. ' , - ; 

rem anexados aos autos, os segulntes. docurnentos: e.) copia do oficio n9 
11/68, de 22.5.68, do Chefe do P~sto IndÍgena ''Cacique Nonoai" ao Chefe 
da 7ª IR-FUNAI; b) relação, datada de·3.l0.68,, de estoque de madeira do 

iú~." ., 
Poind. proveniente da quota de 45% de produç,~o da Serraria do Sr. Julio , . -- ,_,: , 
Renier Garparotto; e) relatorio cadastro. dp~ arrendatarios, devendo-se' 
ob.servar que os nomes sem anotações e'oirn~i~mentares são casos de arrendã 

, '"'. , mentos de areas não delimitadas e que~rtão atingem o mihimo de 2.alquei-
- ~A 

res, pelo que serao objeto de t:ra1(5Jerencias para outros locais. Insta-
do pelo Relator. o depoente se comi:frOrri.ete a enviar a 7ª Inspetori:a Regi.Q. 

' - , f;J - . A . -

-nal da FUNAI relatorio _comp~~jbo~da s~tuaçao ~o Posto, com sugestoes a 
serem adotadas, do que enviara ca·oj_a a CPI. Apos os agradecimentos do ' 

.· ( u,,r;t· , . ' 
Relator pela. valia do depoimento, o Pre dente encerra a reunião, as 14 

\.~ 
A • • 

horas. O epoimento foi gravado p a as providencias d~ praxe. Para cons 

tar, eu Wanderley Gregoriã, , 
no de Castro, Secretario, lavrei a presente que, '_ida e achada conforme, 
ser~ assinada pelo Senhor Presidente~ 
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