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PROTOCOLO DE INTENÇÕES N 2 1

Criação, pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de um
Grupo de Trabalho ou Comissão Especial, do qual fizessem parte:
os Deputados da região, um representante da Comissão Especial
do Espírito Santo, um da Fundação João Pinheiro, um da Secreta-
ria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, um da Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais,
um da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente do
Espírito Santo, e o técnico Paulo Maciel. A partir do estudo já exis-
tente, seria, então, elaborado um projeto estratégico derecuperação
e desenvolvimento autônomo, auto-sustentável e solidário da bacia
hidrográfica do rio Doce, que vise, como principal objetivo, ao de-
senvolvimento humano das populações marginalizadas da região.

Os Poderes Legislativos de Minas Gerais e do Espírito Santo
se propõem a estudar a melhor forma de tratar, em conjunto, a
possibilidade da gestão integrada da bacia, contemplando a parti-
cipação do Estado, do município, dos usuários da água, lideran-
ças comunitárias, entidades de classe e organizações não gover-
namentais.

Sendo desejável a elaboração de leis necessárias para a
regulação integrada em áreas específicas, tais como: recuperação
de áreas degradadas, reflorestamento, poluição industrial, solução
adequada e aproveitamento dos resíduos urbanos, sólidos, do lixo
e do esgoto, uso de solo, uso múltiplo das águas, pesca, turismo,
educação ambiental. Em curto prazo Realização de fórum sobre a
bacia do rio Doce, que incluísse várias atividades, como debates,
conferências e teleconferências; que algumas delas se desenvol-
vessem na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, e outras, na
Assembléia Legislativa do Espírito Santo; realização de audiências
públicas nas principais cidades da região interessada.

Definição de atividades conjuntas em relação às águas es-
pecíficas mencionadas.

Implementação do comitê da bacia.
Em médio e longo prazo



Estudos conjuntos visando à criação de regulamentação para
o relacionamento das atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras dos empreendimentos instalados na área territorial da
bacia, para a proteção do meio ambiente.

Colaboração em estudo conjunto visando à elaboração do
Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Estudo e ação conjuntos para implementação da agência de
águas.

Gestão cooperada das áreas protegidas

Nuclear no Parque Nacional do Caparaó, com a liderança do
IBAMA, esforço integrado de desenvolvimento de turismo ecológi-
co, polarizando as duas vertentes da serra do Caparaó.

Estabelecer medidas de cooperação gerencial, técnica e ci-
entífica para a proteção da biodiversidade, tendo como referência
as unidades de conservação dos dois Estados.

Localizar no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais,
e na Reserva Florestal de Linhares, no Espírito Santo, ações con-
juntas de recuperação da Mata Atlântica e de recomposição dos
ecossistemas florestais desse bioma.

Estabelecer medidas legislativas que assegurem o ressarci-
mento, por meio de uma taxa, em percentual a acordar, aos Esta-
dos, aos municípios e às populações locais pela utilização do ban-
co genético próprio da região da bacia e do saber detido, sobre a
sua utilização, por essas populações regionais.

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 10 de junho de 1999.

Assinam os Deputados da Assembléia Legislativa do Espíri-
to Santo, Secretário, Deputados da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais e representantes do nosso Estado."



"PROTOCOLO DE INTENÇÕES N 9 2"

O rio Doce nasce nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço,
no Estado de Minas Gerais, e suas águas percorrem cerca de 970km
até atingirem o oceano Atlântico, no Município de Linhares, no Es-
tado do Espírito Santo. Em seu curso, banha diversos municípios,
gerando energia e emprego e garantindo o abastecimento de água
a milhares de mineiros e capixabas.

A bacia hidrográfica desse rio ocupa uma área de 71 .800km2
em Minas Gerais e de 11.600km2 no Espírito Santo, totalizando
83.400km2, onde vive uma população estimada de 3 milhões de
habitantes.

No processo de ocupação econômica da bacia, a extração
vegetal, a exploração dos recursos minerais e as atividades
agropecuárias desempenharam papel relevante.

Atualmente, na bacia do rio Doce, desenvolve-se uma
atividade econômica bastante diversificada, em que se destacam
a siderurgia, a produção de celulose, a agroindústria, a mineração,
a geração de energia elétrica e o setor de serviços.

Os principais fatores que deram origem aos problemas
ambientais da bacia relacionam-se ao desmatamento generaliza-
do, ao grande volume de efluentes - industrial e residencial - lan-
çado ao longo dos cursos de água e ao mau gerenciamento dos
solos agrícolas. A soma desses agentes conduziu a uma erosão
acentuada, reduzindo as vazões durante o período seco e aumen-
tando o problema de cheias, devido ao assoreamento do leito dos
rios.

Outrossim, as atividades minerárias e industriais realizadas
no leito e nas margens dos rios da bacia vêm contaminando suas
águas com mercúrio e outros elementos tóxicos, provocando situ-
ações de perigo para toda a população ribeirinha.
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Em relação ao saneamento básico, registra-se que apenas
47,7% da população é atendida por serviços de abastecimento pú-
blico de água, e 12,3%, por serviços de esgotamento sanitário.

O resultado da longa ação antrópica predatória na bacia foi a
descaracterização do rio e dos ecossistemas a ele associados,
com efeitos profundamente negativos sobre o potencial de recur-
sos naturais, e o conseqüente empobrecimento econômico, social
e cultural da região.

Assim, as Assembléias Legislativas dos Estados de Minas
Gerais e do Espírito Santo, reconhecendo que a solução dos pro-
blemas ocasionados pelo manejo inadequado dos recursos natu-
rais da bacia hidrográfica compartilhada pelo dois Estados ne-
cessita de um tratamento conjunto dos Poderes Estaduais, com o
envolvimento de outros representantes das comunidades atingidas,
bem como de instituições federais e municipais, manifestam a in-
tenção de criar uma Comissão Interestadual Parlamentar de Estu-
dos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do
Rio Doce, destinada a congregar esforços políticos e técnicos vol-
tados para a recuperação ecológica, econômica e sociocultural do
vale do Rio Doce.

As assessorias dos Presidentes das Assembléias Legislativas
dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo coordenarão es-
forços para produzir, em conjunto e em curto prazo, os documen-
tos necessários à implementação da referida Comissão, que será
constituída por membros dessas duas Casas Legislativas.

Por estarem assim acordados, firmam este protocolo de in-
tenções os Presidentes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e da Comissão Especial da Bacia Hidrográfica do
Rio Doce da Assembléia Legislativa do Espírito Santo e os demais
Deputados presentes.

Belo Horizonte, 10 de junho de 1999.
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Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais— Deputado Eval Galazi, Presi-
dente da Comissão Especial da Bacia Hidrográfica do Rio Doce da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo - Deputado
Luiz Pereira - Deputado Gilson Amaro - Deputado Nonô Lube -
Deputado lvo José - Deputado Mauro Lobo - Deputada Maria José
Haueisen - Deputado José Henrique - Deputado Ermano Batista -
Deputado Olinto Godinho - Deputado Sebastião Costa - Deputado
Eduardo Daladier.

Diário do Legislativo, 18 de junho de 1999



DISCURSO DO PRESIDENTE DEPUTADO
ANDERSON ADAUTO, NA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO

DA CIPE RIO DOCE, NA CIDADE DE AIMORÉS EM
13 DE AGOSTO DE 1999-

Se o São Francisco é o rio da integração nacional, o Rio Doce
é o da união entre capixabas e mineiros. Os rios têm esse sentido
mágico e geológico: não conhecem limites, nem os admitem; rom-
pem-nos com a sua força, mas unem os povos ribeirinhos, porque
são estradas livres para quem nelas queiram transitar. São, con-
forme a bela definição de Pascal, caminhos que andam, e guar-
dam em suas margens, das nascentes à foz, o mesmo mistério e
a mesma poesia.

O Rio Doce é assim. Desce dos cimos e penedias da
Mantiqueira e vem abrindo seu passo até encontrar, aqui, ao cru-
zar a Serra dos Aimorés, o obstáculo mais notável, nas corredeiras
que marcam as divisas políticas entre nossos Estados. Foi sem-
pre um rio estranho, fechado às entradas pela ferocidade da natu-
reza e a bravura dos índios, que só seria contida pela ação de Guy
de Marlière e dos missionários católicos.

No século passado, o Rio Doce seria a via mais importante
de comércio entre os mineiros e capixabas. Pelas suas águas den-
sas, contornadas as corredeiras e leves cachoeiras pelos desvios
em terra firme, subia o sal até o Porto de Calado, hoje Coronel
Fabriciano, já no Piracicaba, de onde o transpunham, em canoas
menores, para continuar a navegação a São José da Lagoa e a
São Miguel do Mato Dentro do Piracicaba e, dali, no lombo das tro-
pas, às fazendas e povoados da região próxima.

Pelo Rio Doce e pelo Piracicaba, levados em canoas maio-
res, subiram, também no século passado, os fornos catalães, im-
portados por Jean de Monlevade, para a rudimentar siderurgia de
São Miguel, que fabricava as ferraamentas agrícolas daquele tem-
po e seria, nos anos trinta, a base da grande usina da Companhia
Belgo-Mineira.
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Nós, mineiros, devemos muito ao espírito empreendedor dos
capixabas para a civilização deste extremo leste mineiro. Ao
pioneirismo de Pedro Nolasco e de seus engenheiros, devemos a
Estrada de Ferro Vitória a Minas que, nos riscos de seu projeto,
deveria chegar a Diamantina, e de Diamantina, aos confins com
Goiás, onde já se encontrava demarcado o retângulo Cruls, dentro
do qual se encontra Brasília. Quando abrimos os atuais corredores
de exportação, e aproveitamos os trilhos da ferrovia, vemos como
havia no passado homens com essa extraordinária visão empre-
sarial, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento e de gran-
deza.

Há poucas semanas, na ampla discussão que fazemos, os
mineiros, a respeito da soberania sobre os nossos rios, eu
relembrava a importância da água para o Brasil e a cobiça que
move as nações mais poderosas do mundo, no desejo de contro-
lar os nossos mananciais. Não é de hoje que a história do Brasil
tem sido a história de sua resistência contra os ladrões de nossos
bens. No início, eram as costas, saqueadas, as matas atlânticas,
do pau-brasil. Quando iniciamos o ciclo do açúcar, surgiram os
franceses e holandeses, querendo assenhorear-se do Maranhão,
de Pernambuco e da Bahia. Ao iniciar-se o ciclo do ouro, foi a vez
dos ingleses, com a mão lusa, apropriar-se do ouro e diamantes
de Minas, a fim de financiar a sua expansão imperial.

Agora chegou a vez das águas e da biodiversidade. Depois
de exaurirem a natureza em seus próprios países, os donos do
mundo se voltam para os fabulosos recursos de nossas reservas
de vida. A água é a fonte de toda a vida orgânica. Sem ela, a terra
seria, como quase todos outros corpos celestes, imensa rocha
seca e estéril. Mas a água limpa, doce, pura, capaz de sustentar a
vida, é um bem em extinção. Os povos do Norte poluíram suas
fontes, envenenaram os seus rios e lagos, e, constatando que o
Brasil tem mais de vinte por cento de toda a água doce do mundo,
fora das geleiras, atuam no sentido de controlá-la, mediante a
privatização dos rios. Quem tiver a água, terá o controle da vida.
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O governo federal, por meio do BNDES, contratou as empre-
sas consultoras estrangeiras "Booz-Alien", Hamilton, Bechtel
International Inc. e o ABN-AMRO, a fim de identificar as "oportuni-
dades de investimentos" nos "eixos nacionais de integração", e pro-
mover a sua entrega ao capital internacional. Tais eixos coincidem
com os vales e os grandes rios brasileiros. Os autores do estudo
não escondem que o projeto se associa à privatização das águas,
como revelou um de seus responsáveis, na Federação das Indús-
trias de Minas, ao advogar novo estatuto sobre a propriedade dos
mananciais e cursos fluviais.

Há poucas semanas, em Alfenas, os moradores da região
dos lagos do Rio Grande assumiam, diante da Nação, o compro-
misso de lutar com todos os meios, a fim de impedir a privatização
das Centrais Elétricas de Furnas e, com ela - conforme o modelo
que escolheram - todas as águas do grande lago e a sua explora-
ção integral, da energia elétrica ao turismo, do turismo à irrigação,
da irrigação à pesca. O Governador Itamar Franco já deixou bem
claro que, se o governo federal insistir em privatizar Furnas, tere-
mos o confronto.

Por outro lado, numerosas entidades da sociedade civil en-
caminharam à Assembléia Legislativa moção solicitando a elabo-
ração de leis que protejam não só as águas, como toda a
biodiversidade no ecossistema mineiro. Os nossos órgãos técni-
cos já estão estudando a proposta.

Existe, há mais de cinqüenta anos, o projeto de tornar o Rio
Doce navegável. Dificuldades de ordem geológica em seu deita,
em Regência, adiaram a realização dessa grande obra de enge-
nharia, que poderá ser reconsiderada, quando o Brasil começa a
despertar para as hidrovias, com o complexo Tietê-Paraná. Na épo-
ca, quando se iniciava a implantação do grande complexo siderúr-
gico do Médio Vale, com as usinas de Acesita e Usiminas, a idéia
era a de usar o rio para a entrada de carvão mineral e outros
insumos, e para a saída dos produtos siderúrgicos. Na verdade, a
vocação do Rio Doce é semelhante à do Ruhr, na Alemanha - um
grande eixo de indústria siderúrgica. Em nosso caso, com a es-
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cassez de carvão fóssil, as florestas cultivadas, com o carvão ve-
getal, substituem as reservas carboníferas do Ruhr.

A importância estratégica do Vale do Rio Doce - com seus
recursos florestais e minerais - seria aferida durante a Segunda
Guerra Mundial. Não só a criação da Companhia Vale do Rio Doce,
possibilitada pelos Acordos de Washington, se inseria no quadro
da aliança militar entre o Brasil e os Estados Unidos, como os ou-
tros recursos de nossa região embarcariam para o esforço de guer-
ra, como a madeira, a mica e os cristais de bento. Foi o grande
tributo - o tributo da devastação das selvas do Rio Doce - que
pagamos pela liberdade do homem.

Seria importante que a grande barragem a ser levantada em
Aimorés, em que se unem na mesma iniciativa a CEMIG e a Vale
do Rio Doce, contemplasse a construção de uma eclusa, de ma-
neira a favorecer, quando for possível, a navegabilidade do rio. Creio
que será possível encontrar uma solução de engenharia para a
construção de um porto no delta do rio, mediante a abertura de um
canal em solo apropriado, até um ponto da ideal da costa.

Temos, capixabas e mineiros, um grande desafio histórico.
Nós que fomos capazes de resolver, nas negociações políticas, o
delicado problema de limites interestaduais, seremos também ca-
pazes de cuidar do patrimônio que nos é comum, o belo e rico
patrimônio do Rio Doce. No caso, a responsabilidade maior é a de
Minas: queremos despejar no solo capixaba um curso de águas
limpas, como o bom vizinho que cuida das cabeceiras do córrego
que vai ser usado à jusante.

O Brasil é um dos mais poderosos países do mundo, mas
parece que grande parte das suas elites políticas não sabem dis-
so. Sem arrogância, que de nada resulta, mas sem o sentimento
capitulacionista que perverte alguns de nossos governantes, pode-
mos defender o território e assegurar o bem-estar de nosso povo.

Há mais de duzentos anos, quando os Estados Unidos inici-
avam a vida independente e construíam o seu sistema constitucio-
nal, um de seus grandes homens públicos, John Jay, advertia os
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contemporâneos sobre a responsabilidade histórica de um povo.
Dizia Jay (cito sua frase):

Não é nova a observação de que o povo de qualquer país
(se, como os americanos, é inteligente e bem informado) raramen-
te adota uma opinião errônea com relação aos seus próprios inte-
resses e nela se mantém, com perseverança, por muitos anos".

Nós adotamos uma opinião errônea com relação aos nossos
próprios interesses, ao aderir ao neoliberalismo, há alguns anos.
Mas, como não nos consideramos menos inteligentes, nem me-
nos bem informados do que os norte-americanos, está na hora de
mudar de rumo.

Muito Obrigado.
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REGIMENTO INTERNO

Diário do Legislativo, 19 de agosto de 1999

Palavras do Sr. Presidente

Esta Presidência informa ao Plenário que, no dia 13/8/99, reu-
niu-se nas cidades de Aimorés, MG, e Baixo Guandu, ES, a Comis-
são Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CIPE-Rio Doce—,
integrada pelas Assembléias Legislativas dos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo. Representam esta Casa os Deputados
designados pela seguinte Decisão da Mesa:

DECISÃO DA MESA
A Mesa da Assembléia, no uso da competência que lhe é

atribuída pelo disposto no art. 79, 1, do Regimento Interno, conside-
rando os termos do protocolo de intenções firmado no dia 10/6/99
entre a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e esta
Casa, mediante o qual manifestou-se a intenção de se criar a Co-
missão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CIPE Rio
Doce -, destinada a congregar esforços políticos e técnicos volta-
dos para a recuperação ecológica, econômica e sociocultural do
vale do rio Doce, decide designar, para membros efetivos da
supracitada Comissão, os Deputado José Henrique, Ivo José, Mauro
Lobo, Olinto Godinho e Sebastião Costa e, para membros suplen-
tes, os Deputados Paulo Pettersen, Maria José Haueisen, Ermano
Batista, Eduardo Daladier e Djalma Diniz.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de agosto de
1999

Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo - Dilzon Meio -
Gil Pereira.
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Na reunião da CIPE - Rio Doce foi assinado convênio de co-
operação entre as Casas Legislativas e aprovado o Regimento In-
terno da Comissão, cujo teor é o seguinte.

Regimento Interno da Comissão Interestadual Parlamentar
de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, integrada pelas Assembléia Legislativas
dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo

Art. 1 - Este regimento interno estabelece as normas de or-
ganização e funcionamento da Comissão Interestadual Parlamen-
tar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce.

Parágrafo único - A expressão Comissão Interestadual Par-
lamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Doce e a sigla CIPE - Rio Doce são equiva-
lentes.

Art. 2 9 - A CIPE - Rio Doce tem por objetivo congregar os
esforços políticos e técnicos indispensáveis à recuperação, à pre-
servação e ao desenvolvimento da bacia hidrográfica do rio Doce.

Art. 3 - Integram a CIPE - Rio Doce representantes das
Assembléias Legislativas dos Estados do Espírito Santo e de Mi-
nas Gerais e seus Presidentes, como membros natos.

Parágrafo único - Para cada membro efetivo, previsto no
"caput" do art. 5°, haverá um membro suplente da mesma Assem-
bléia Legislativa.

Art. 40_ Compete à CIPE - Rio Doce:

- investigar os impactos ambientais e os conflitos de qual-
quer natureza, especialmente os econômicos, sociais e ecológi-
cos, avaliando a sua repercussão e propondo as medidas perti-
nentes;

II - atuar com vistas a sensibilizar a sociedade nacional e
contribuir para a formação de consciência pública, visando ao de-
senvolvimento auto-sustentado da bacia hidrográfica do rio Doce;
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III - elaborar relatórios, com recomendações aos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e dos
municípios integrantes da bacia, para consecução do objetivo de
desenvolvimento sustentável;

IV - apresentar proposições legislativas que consubstanciem
suas conclusões;

V - atuar como agente aglutinador dos interesses dos ór-
gãos que participam do desenvolvimento do vale do rio Doce, na
definição das suas ações e metas;

VI - estimular a criação e a implantação de comitês e agênci-
as de bacias.

Art. 5 - A CIPE - Rio Doce compõe-se de doze Deputados,
sendo estes os Presidentes das Casas Legislativas e cinco Depu-
tados de cada um dos Estados relacionados no art. 3, indicados
pelas Mesas das respectivas Assembléias.

§ 1°_A CIPE - Rio Doce terá um Presidente, um Vice-Pre-
sidente, um 1 9-Secretário, um e um relator, escolhi-
dos entre os membros indicados nos termos do "caput" deste arti-
go, eleitos pela Comissão.

§ 29 - O 1 9-Secretário será escolhido entre os membros da
Assembléia a que pertencer o Presidente da CIPE - Rio Doce e
terá por atribuição dirigir a secretaria da Comissão e expedir todos
os atos a ela inerentes.

§ 3 2-OS mandatos dos cargos previstos no § 1 9 deste arti-
go coincidirão com os mandatos dos cargos das Mesas das res-
pectivas Assembléias Legislativas, admitida a recondução para o
mesmo cargo.

§ 4 - Os membros efetivos que não comparecerem a três
reuniões consecutivas ou a cinco alternadas serão substituídos pela
Mesa de suas respectivas Casas Legislativas.

Art. 6 - A Comissão terá como sede o Estado a que perten-
cer o seu Presidente.
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Art. 79 - A instalação da CIPE - Rio Doce dar-se-á nas cida-
des de Aimorés, MG, e Baixo Guandu, ES, por ato contínuo, no dia
13/8/99.

Art. 80 - A Comissão realizará um encontro bimestral, que
constará de uma ou mais reuniões ordinárias, extraordinárias ou
audiências públicas.

Parágrafo único - Serão realizadas reuniões nas Assembléi-
as Legislativas participantes da Comissão ou em qualquer outro
local previamente definido.

Art. 99 - Para a realização das reuniões, será necessária a
presença da maioria dos

membros da Comissão.

Art. 10 - As deliberações da Comissão serão tomadas por
maioria de votos dos membros presentes, observado o 'quorum"
estabelecido no artigo anterior.

Art. 11 - As indicações, os pedidos de informações, os con-
vites a autoridades e a especialistas e outras diligências são de
iniciativa do plenário da Comissão. Sua operacionalização ficará a
cargo da Assembléia Legislativa em que estiver sendo realizada a
reunião.

Art. 12—Após cada reunião será lavrada ata, em livro próprio,
em que deverão constar as decisões e diligências acertadas, en-
caminhando-se cópias às Assembléias Legislativas participantes
e aos membros da Comissão.

Art. 13 - A CIPE - Rio Doce terá duração indeterminada e
apresentará, semestralmente, relatório de suas atividades.

Parágrafo único - Havendo necessidade e urgência, para
casos específicos poderá ser elaborado relatório próprio, cuja con-
clusão atenderá a prazos reduzidos.

Art. 14 - A Assembléia Legislativa em que estiver sendo rea-
lizada reunião da Comissão providenciará os recursos necessári-
os, nclusive externos, para o cumprimento da pauta.
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Art. 15— Incumbe a cada Assembléia Legislativa:

- indicar especialistas, técnicos e pessoal de apoio admi-
nistrativo para coadjuvar os trabalhos da Comissão;

II - custear os deslocamentos dos seus representantes e
servidores quando convocados pela CIPE - Rio Doce;

III - arcar com as despesas decorrentes das indicações de
que trata o inciso 1.

Art. 16 - A CIPE - Rio Doce poderá contar, mediante delibe-
ração de seus membros, com assessoramento técnico especi-
alizado de órgão ou entidade pública ou privada, com direito a voz
nas reuniões.

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente
da Comissão, "ad referendum" do plenário, observados,
subsidiariamente, os Regimentos Internos das duas Casas
Legislativas.

Art. 18 - Este regimento interno entra em vigor nesta data.

Aimorés, MG, e Baixo Guandu, ES, 13 de agosto de 1999.

Estiveram presentes à solenidade, pela Assembléia Legislativa
do Espírito Santo, os Deputados José Carlos Gratz, Presidente;
Eval Galazi, Luiz Pereira, Gilson Amaro e Nonô Lube e, pela As-
sembléia de Minas, os Deputados Anderson Adauto, Presidente;
Ivo José, Mauro Lobo, José Henrique e Ermano Batista.

Esta Presidência assegura, em nome do Legislativo mineiro,
que a Mesa da Assembléia empreenderá todos os esforços neces-
sários à consecução dos objetivos da Comissão que ora inicia seus
trabalhos.
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