Agenda do Governo em ordem alfabética de Atos Legais
Primeiro Mandato (1995 - 1998)
Acordo
Acordo de Cessar Fogo pelo governo do Peru e o governo do 02/1995
Equador
Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial entre 10/04/1995 (presumida)
o governo do Brasil e o governo da Turquia
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o governo 10/04/1995 (presumida)
do Brasil e o governo da Turquia
Acordo de Cooperação no Setor de Turismo entre o governo do 10/04/1995 (presumida)
Brasil e o governo da Turquia
Acordo de Cooperação no Setor de Turismo entre o governo do 18/04/1997
Brasil e o governo da Espanha
Acordo de Cooperação Técnica entre o governo do Brasil e o 22/09/1997
governo da Costa Rica; Recepção por Fernando Henrique
Cardoso a José Maria Figueres Olsen (presidente da Costa
Rica)
Acordo de Co-Produção Audiovisual entre o governo do Brasil e 27/01/1995
o governo do Canadá
Acordo de Integração Cultural entre o governo do Brasil e o 10/11/1997
governo da Argentina
Acordo de intenção para o fornecimento de energia elétrica pela 29/01/1997
empresa venezuelana Electrificación del Caroní (Edelca) à
cidade de Boa Vista
Acordo de Isenção de Visto para Portadores de Passaportes 10/04/1995 (presumida)
Diplomático, de Serviço e Especial entre o governo do Brasil e o
governo da Turquia
Acordo de Isenção de Visto para Portadores de Passaportes 25/10/1995
Diplomático, de Serviço e Especial entre o governo do Brasil e o
governo da Ucrânia
Acordo de Reescalonamento da Dívida entre o governo do 15/08/1995

Brasil e o governo de Angola
Acordo do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) entre 26/08/1998
a Companhia de Eletricidade de Borborema (CELB) e a Centrais
Geradoras do Sul do Brasil (Gerasul), representando as demais
empresas signatárias
Acordo entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e a Companhia 27/02/1997
Vale do Rio Doce (CVRD), com a participação do governo do
Espírito Santo
Acordo Global de Paz Equador-Peru

26/10/1998

Acordo para a criação da Comissão de Cooperação e 10/11/1997
Desenvolvimento Fronteiriço entre o governo do Brasil e
governo da Argentina
Acordo para finalização das obras da rodovia BR 156 entre o 25/11/1997
governo do Brasil e o governo da França
Acordo para o fortalecimento da Superintendência Nacional do 01/02/1996
Abastecimento (Sunab)
Acordo para o funcionamento do Centro Único de Fronteira São 10/11/1997
Borja - Santo Tomé entre o governo do Brasil e o governo da
Argentina
Acordo

Preliminar

para

a

implantação

do

Complexo 17/10/1996

Petroquímico do Planalto Paulista
Acordo Quadro Inter-Regional de Cooperação entre o Mercado 20/12/1995
Comum do Sul (Mercosul) e a União Européia (UE)
Acordo sobre Cooperação Econômica-comercial entre o governo 25/10/1995
do Brasil e o governo da Ucrânia
Acordo sobre Transporte Aéreo entre o governo do Brasil e o 22/09/1997
governo da Costa Rica
Ajuste Complementar
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica 07/04/1998
e Científica Relativo ao Projeto Modernização Administrativa no
Serviço Público e Sistemas Informatizados de Recursos

Humanos entre o governo do Brasil e o governo de Cabo Verde
Ajuste complementar referente ao Estatuto da Fronteira entre o 06/05/1997
governo do Brasil e o governo do Uruguai
Aprovação
Aprovação da Exposição de Motivos do Ministério de Minas e 23/01/1997
Energia que propõe a institucionalização do Centro de
Excelência em Exploração e Produção em Águas Profundas
Aprovação da Exposição de Motivos Interministerial que propõe 23/01/1997
a Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Educação e do
Desporto (MEC), Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério
de Minas e Energia visando estimular a implantação de centros
de excelência em desenvolvimento tecnológico
Autorização
Autorização de edital de concorrência das Centrais Elétricas do 11/04/1997
Norte do Brasil (Eletronorte) para trabalhos relacionados com a
linha de transmissão entre Santa Elena de Uairen (Venezuela) e
Boa Vista (RR)
Autorização do contrato entre o Ministério da Saúde, o Banco do 27/08/1997
Brasil, os governos de Goiás, Paraíba, Piauí, Alagoas,
Rondônia, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amapá e Pará para
execução dos Projetos do Reforço a Reorganização do Sistema
Único da Saúde (Reforsus)
Autorização do edital de concorrência para prestação de 11/04/1997
serviços na Linha de Transmissão entre Santa Helena
(Venezuela) e Boa Vista (RR)
Contrato
Contrato de adesão entre o governo do Brasil, o Ministério dos 12/04/1997
Transportes, e a Hermasa Navegação da Amazônia para
exploração de terminal na cidade de Itacoatiara (AM)
Contrato de arrendamento entre a Rede Ferroviária Federal 27/06/1996

(RFFSA) e a Empresa Ferroviária Novo Oeste de bens
vinculados à prestação do serviço público de transporte
ferroviário
Contrato de Cessão ao Conselho Empresarial Brasil 500 Anos 09/09/1998
da Marca 500 Anos, por Renzo Rossa (presidente da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) e Félix de Bulhões
(presidente do Conselho Empresarial Brasil 500 Anos)
Contrato de concessão entre o governo do Brasil e o Consórcio 15/01/1997
Machadinho para aproveitamento hidrelétrico do Rio Pelotas Usina Hidrelétrica Machadinho
Contrato de concessão para exploração e desenvolvimento do 28/08/1996
serviço público de transporte ferroviário de carga na malha
centro-leste
Contrato de concessão para geração, transmissão e distribuição 04/06/1996
de energia elétrica da Companhia Light
Contrato de constituição do consórcio para construção e 15/01/1997
operação da usina hidrelétrica de Machadinho
Contrato de empréstimo entre a Corporación Andina de 11/04/1997
Fomento (CAF) e o Governo Brasileiro para financiamento de
projeto de pavimentação da rodovia BR-174
Contrato de empréstimo entre o governo do Brasil e o Banco 07/07/1998
Mundial para o Fundo de Fortalecimento da Escola (Fundescola)
Contrato

de

financiamento

das

obras

de

ampliação

e 24/09/1996

modernização do Porto de Sepetiba entre o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Docas do
Rio de Janeiro
Contrato de instalação e montagem do trecho boliviano do 25/07/1997
Gasoduto Bolívia-Brasil
Contrato de intercâmbio de energia elétrica entre a Eletrobrás 30/01/1997
Centrais Elétricas, a Eletrosul Centrais Elétricas e a empresa
elétrica

uruguaia

Administración

Nacional

de

Usinas

y

Transmisiones Electras (UTE)
Contrato entre a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a 06/08/1998
Petróleo Brasileiro (Petrobras) para concessão e exploração do
petróleo
Contrato entre a Agência Nacional de Telecomunicações 02/06/1998
(Anatel), a Telecomunicações Brasileiras (Telebrás) e a
Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) para
concessão do Serviço de Telefonia Fixa Comutado (STFC) de
longa distância
Contrato entre a Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), 11/04/1997
Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) e a empresa
Electrificación del Caroní (Edelca) para fornecimento de energia
elétrica à cidade de Boa Vista (RR)
Contrato entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e Libra 11/03/1998
Terminal Rio para o arrendamento de terminais de contêineres
do Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Contrato entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e o 11/03/1998
Consórcio Multiterminais Alfandegários do Brasil, Banco do
Brasil e Banco de Investimentos, vencedor da concorrência
pública de arrendamento do Terminal Dois de contêineres do
Porto do Rio de Janeiro (RJ)
Contrato entre a Embratel e a Aryan Space para o lançamento e 21/12/1995
colocação em órbita do satélite de comunicação Brasilsat b3
Contrato entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e a empreiteira 12/03/1998
Contreras Hermanos para construção do trecho entre Biguaçu
(SC) e Criciúma (SC) do gasoduto Brasil/Bolívia
Contrato entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e a Rio 18/09/1996
Polímeros (Riopol) para construção e operação da unidade de
Pirólise
Contrato entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e a Yacimientos 04/09/1996
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

Contrato entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e empresas 15/03/1996
japonesas
Contrato entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e o consórcio 12/03/1998
ICA/CPC/ETESCO para construção do trecho entre Ribeirão
Branco (SP) e Biguaçu (SC) do gasoduto Brasil/Bolívia;
Contrato entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e o consórcio 12/03/1998
Tenenge/Dragados para construção do trecho entre Campinas e
Rio Branco (SP) e do trecho entre Criciúma (SC) e Porto Alegre
(RS) do gasoduto Brasil/Bolívia
Contrato entre o governo do Brasil e o Banco Internacional para 17/03/1998
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para o financiamento
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PADTC 3)
Contrato entre o governo do Brasil e o Banco Mundial para 03/06/1998
financiamento do Programa Pró-Água
Contrato entre o Ministério dos Transportes e o Banco Mundial

10/12/1997

Contrato entre o ministério dos Transportes e o consórcio 27/06/1996
Empresa

Ferroviária

Novo

Oeste para

a

exploração

e

desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de
carga na Malha Oeste
Contrato para a implantação das obras de infra-estrutura do 30/03/1996
projeto Baixo-Acarú
Contrato para reinício das obras da Eclusa de Tucuruí (PA)
Contrato

que

outorga

concessão

a

BSE

Telefonia

15/06/1998
e 25/08/1997

Telecomunicações para explorar serviço móvel celular, banda b,
nos Estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da
Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas
Convênio
Convênio das docas do Rio de Janeiro - Banco Nacional do 19/01/1996
Desenvolvimento (BNDES)
Convênio de Cooperação Educativa entre o governo do Brasil e 10/11/1997

governo da Argentina
Convênio de cooperação técnica entre o ministério da 13/11/1997
Agricultura e Abastecimento, ministério das Minas e Energia,
Casa Civil e Fundação Banco do Brasil para implantação do
Programa Homem do Campo
Convênio de transferência de recursos do Ministério da Cultura 29/03/1996
para Nova Jerusalém
Convênio do Programa do Leite

06/12/1995

Convênio entre a Casa Civil, o Banco Interamericano de 15/07/1997
Desenvolvimento (BID) e a United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (Unesco)
Convênio entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras), Universidade 23/01/1997
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC - RJ), Universidade de
Campinas (Unicamp) e Universidade de São Paulo (USP) para
definição das Universidades-Âncora do Centro de Excelência
em Exploração e Produção em Águas Profundas
Convênio entre governo do Amazonas, Ministério da Agricultura 11/04/1997
e Abastecimento, Ministério do Planejamento e do Orçamento e
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES),

que

cria

condições

adequadas

para

o

desenvolvimento de áreas de expansão agrícola nas zonas de
influência da hidrovia do rio Madeira
Convênio entre o Banco do Brasil e o Serviço Brasileiro de 12/07/1995
Apoio às Pequenas e Micro Empresas (Sebrae) para facilitar o
acesso de micro e pequenas empresas a linhas de crédito
Convênio entre o Departamento Nacional de Estradas de 11/04/1997
Rodagens (DNER) e o Ministério do Exército para execução de
obras na rodovia BR-174
Convênio entre o governo do Brasil e a Confederação Indiana 25/01/1996
das Indústrias

Convênio entre o governo do Rio Grande do Norte, a Empresa 19/05/1995
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) e o
Programa de Desenvolvimento para a expansão do Aeroporto
Internacional de Natal
Convênio entre o Ministério das Comunicações e o Banco 05/02/1997
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
para a reestruturação e desestatização de empresas de
telecomunicações
Convênio para a desativação do Complexo Carandiru

20/09/1996

Convênio para implantação da TV Escola

02/06/1995

Convênios entre o governo do Brasil e o governo de Alagoas

20/11/1995

Convênios para a descentralização do Fundo de Garantia do 17/08/1995
Tempo de Serviço (FGTS) entre o governo do Brasil e os
governos da região Norte e Nordeste
Convênios para a geração de emprego e renda na região 29/03/1996
Nordeste
Convênios sobre o sistema de emergências e atendimento às 25/06/1998
gestantes de alto risco entre o Ministério da Saúde e os
governos de Mato Grosso, Piauí, Alagoas, Rondônia, Tocantins,
Roraima e Rio de Janeiro
Declaração
Declaração conjunta por ocasião do aniversário (5 anos) da 10/11/1997
Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de
Materiais Nucleares (Abacc) pelo governo do Brasil e governo
da Argentina; Aniversário (5 anos) da Agência BrasileiroArgentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares
(Abacc)
Declaração conjunta sobre minas terrestres pelo governo do 10/11/1997
Brasil e governo da Argentina
Declaração conjunta sobre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) 10/11/1997
pelo governo do Brasil e governo da Argentina

Declaração de Paz no Itamaraty entre Equador e Peru

17/02/1995

Declaração de Santa Cruz de la Sierra entre o governo da 17/04/1998
Bolívia e o governo do Brasil sobre a cooperação na área de
integração energética e física
Decreto
Decreto de Concessão da Hidrelétrica de Igarapava - SP 16/05/1995
(Decreto n 1492/1995)
Decreto de Criação da Câmara de Políticas dos Recursos 13/11/1995
Naturais do Conselho de Governo (Decreto n 1696/1995)
Decreto

de

criação

da

Comissão

de

Políticas

de 26/02/1997

Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 21 Nacional (Decreto
s/n/1997)
Decreto de criação da Secretaria Nacional de Segurança 04/09/1997
Pública - Senasp (Decreto n 2315/1997)
Decreto de criação do Conselho de Reforma do Estado (Decreto 08/12/1995
n 1738/1995)
Decreto de criação do Conselho Deliberativo da Política do Café 29/10/1996
- CDPC (Decreto n 2047/1996)
Decreto de criação do Grupo de Trabalho Interministerial para a 20/11/1995
Valorização da População Negra (Decreto s/n/1995)
Decreto de criação do Grupo Executivo para a Redução de 11/12/1996
Acidentes de Trânsito - Gerat (Decreto n 2093/1996)
Decreto de criação do Grupo Executivo para Modernização dos 27/04/1995
Portos - Gempo (Decreto n 1467/1995)
Decreto de Criação do Grupo-Executivo do Setor Pesqueiro - 13/11/1995
Gespe (Decreto n 1697/1995)
Decreto de criação do Prêmio de Direitos Humanos (Decreto 07/09/1995
s/n/1995)
Decreto de Criação do Sistema Nacional de Informações da 13/11/1995
Pesca e Aqüicultura - Sinpesq (Decreto n 1694/1995)
Decreto de delimitação da área do Museu Aberto do 22/04/1996

Descobrimento - MADE (Decreto n 1874/1996)
Decreto de desapropriação de terras para fins de reforma 10/11/1995
agrária em área de 112 mi hectares com capacidade de
assentamento de 3624 famílias
Decreto de Desregulamentação da Publicidade (Decreto n 26/06/1997
2262/1997)
Decreto de regulamentação da Lei n 6704/1979 - Lei do Seguro 31/10/1996
de Crédito à Exportação (Decreto n 2049/1996)
Decreto de Regulamentação da Lei n 8313/1991 - Lei de 17/05/1995
Incentivo à Cultura/Lei Rouanet (Decreto n 1494/1995)
Decreto de Regulamentação do Fundo Nacional de Assistência 25/08/1995
Social - FNAS (Decreto n 1605/1995)
Decreto que aprova o regulamento de outorga de concessão ou 28/11/1995
permissão para exploração de serviços de telecomunicações
(Decreto n 1719/1995)
Decreto que aprova o Regulamento de Serviço de Transporte de 08/04/1997
Sinais de Telecomunicações por Satélite (Decreto n 2195/1997)
Decreto que aprova o Regulamento de Serviço Limitado na área 08/04/1997
de telecomunicações (Decreto n 2197/1997)
Decreto que aprova o Regulamento de Serviços Especiais na 08/04/1997
área de telecomunicações (Decreto n 2196/1997)
Decreto que aprova o Regulamento de Serviços Público- 08/04/1997
Restritos na área de telecomunicações (Decreto n 2198/1997)
Decreto que autoriza a utilização de gás natural para fins 12/01/1996
automotivos (Decreto n 1787/1996)
Decreto que concede indenização à família de pessoa 05/09/1997
desaparecida ou morta em razão de participação, ou acusação
de participação, em atividades políticas, no período de 2 de
setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 (Decreto n
2318/1997)
Decreto que cria o Conselho Interministerial do Açúcar e do 21/08/1997

Álcool - CIMA (Decreto s/n/1997)
Decreto que cria o Programa Amazônia Solidária

15/10/1997

Decreto que cria o Programa de Reorientação Institucional do 05/09/1996
Ministério da Agricultura e do Abastecimento - Prima (Decreto n
2001/1996)
Decreto que declara a nulidade dos decretos n 73028/1973 e n 09/07/1996
73038/1973, restabelecendo as concessões outorgadas a
Fundação Metropolitana Paulista para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda medias e curtas, na cidade de São
Paulo (Decreto s/n/1996)
Decreto que declara de interesse social, para fins de reforma 01/08/1996
agrária, a fazenda Normandia (Decreto s/n/1996)
Decreto que designa Eliezer Batista como membro do Conselho 11/04/1995
Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro
Decreto que designa Henrique Simonsen como membro do 11/04/1995
Conselho Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de
Janeiro
Decreto que designa Rafael de Almeida Magalhães como 11/04/1995
representante pessoal para secretário executivo do Conselho
Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro
Decreto que dispõe sobre a Comissão Federal de Transportes 27/06/1996
Ferroviários - COFER (Decreto n 1945/1996)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Reserva 11/12/1998
Indígena Fazenda Bahiana - Camamu/BA (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Reserva 11/12/1998
Indígena Fazenda Bahiana - Camamu/BA (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena lpixuna - Humaitá/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Água Preta/Inari - Pauini/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997

Indígena Tumiã - Lábrea/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Parque do Tumucumaque - Almeirim/PA, Oriximiná/PA,
Óbidos/PA, Alenquer/PA e Laranjal do Jari/AP (Decreto
s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Camadeni - Pauini/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Inauini/Teuini - Boca do Acre/AM e Pauini/AM (Decreto
s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Raimundão - Alto Alegre/RR (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Rio Biá - Carauari/AM e Jutaí/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena

Apinayé

-

Itaguatins/TO,

Maurilândia/TO

e

Tocantinópolis/TO (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Acimã - Lábrea/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Kanamari do Rio Juruá - Eurinepé/AM, Itamarati/AM e
Pauini/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Catipari/Mamoriá - Pauini/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Paraná do Boá Boa - Japurá/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Igarapé Capana - Boca do Acre/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Xambioá - Araguaiana/TO (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997

Indígena Rio Paru D'Este - Alenquer/PA, Monte Alegre/PA e
Almeirim/PA (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Nove de Janeiro - Humaitá/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 03/11/1997
Indígena Paumari do Cuniuá - Tapauá/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Marãiwatsede - Alto Boa Vista/MT e São Félix do
Araguaia/MT (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Salto Grande do Jacuí - Salto do Jacuí/RS (Decreto
s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Tukuna Umariaçu - Tabatinga/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Maraã Urubaxi - Maraã/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Massaco - Costa Marques/RO e Alta Floresta D'
Oeste/RO (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena

Jaminawá

Arara

do

Rio

Bajé

-

Marechal

Thaumaturgo/AC (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Kapinawá - Buíque/PE (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Kambiwá - Ibimirim/PE, Floresta/PE e Inajá/PE
(Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Guarani Votouro - São Valentim/RS (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Kulina do Médio Juruá - Eirunepé/AM, Envira/AM e

Ipixuna/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Kampa e Isolados do Rio Envira - Feijó/AC (Decreto
s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Monte Caseros - Ibiraiaras/RS e Moliterno/RS (Decreto
s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Boa Vista - Careiro/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Paumari do Rio Ituxi - Lábrea/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Uneiuxi - Santa Isabel do Rio Negro/AM (Decreto
s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Jaminawá do Igarapé Preto - Rodrigues Alves/AC
(Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Marãiwatsede - Alto Boa Vista/MT e São Félix do
Araguaia/MT (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Salto Grande do Jacuí - Salto do Jacuí/RS (Decreto
s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Tukuna Umariaçu - Tabatinga/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Maraã Urubaxi - Maraã/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Massaco - Costa Marques/RO e Alta Floresta D'
Oeste/RO (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998

Indígena

Jaminawá

Arara

do

Rio

Bajé

-

Marechal

Thaumaturgo/AC (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Kapinawá - Buíque/PE (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Kambiwá - Ibimirim/PE, Floresta/PE e Inajá/PE
(Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Guarani Votouro - São Valentim/RS ()Decreto s/n/1998
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Kulina do Médio Juruá - Eirunepé/AM, Envira/AM e
Ipixuna/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Kampa e Isolados do Rio Envira - Feijó/AC (Decreto
s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Monte Caseros - Ibiraiaras/RS e Moliterno/RS (Decreto
s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Boa Vista - Careiro/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Paumari do Rio Ituxi - Lábrea/AM (Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Uneiuxi - Santa Isabel do Rio Negro/AM (Decreto
s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação administrativa da Terra 11/12/1998
Indígena Jaminawá do Igarapé Preto - Rodrigues Alves/AC
(Decreto s/n/1998)
Decreto que homologa a demarcação da Terra Indígena São 03/11/1997
Pedro do Sepatini - Lábrea/AM (Decreto s/n/1997)
Decreto que institui a Comissão Especial de Apuração de 07/04/1997

Patrimônios Nazistas (Decreto s/n 1997)
Decreto que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos - 13/05/1996
PNDH (Decreto n 1904/1996)
Decreto que prorroga e autoriza o uso compartilhado da 15/01/1997
concessão para aproveitamento hidrelétrico do rio Pelotas, usina
hidrelétrica Machadinho, ao Consórcio Machadinho (Decreto
s/n/1997)
Decreto que regulamenta a concessão de apoio financeiro aos 02/06/1998
municípios que instituírem o Programa de Garantia de Renda
Mínima (Decreto n 2609/1998)
Decreto que regulamenta a identificação dos fonogramas e das 22/12/1998
obras audiovisuais (Decreto n 2894/1998)
Decreto que regulamenta a Lei n 8842/1994, que dispõe sobre a 03/07/1996
Política Nacional do Idoso (Decreto n 1948/1996)
Decreto que regulamenta a Lei n 9445/1997, que concede 14/08/1997
subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por
embarcações pesqueiras nacionais (Decreto n 2302/1997)
Decreto que regulamenta o Conselho Nacional de Recursos 03/06/1998
Hídricos - CNRH (Decreto n 2612/1998)
Decreto que suspende as autorizações e concessões para 25/07/1996
exploração das espécies Mogno e Virola na região amazônica,
pelo período de dois anos (Decreto n 1963/1996)
Decreto s/n/1997 (Decreto que homologa a demarcação 03/11/1997
administrativa da Terra Indígena Peneri/Tacaquiri - Pauini/AM)
Decreto sobre procedimentos para escolha e nomeação de 24/11/1995
membros do Conselho Nacional de Educação (Decreto n
1716/1995)
Inauguração
Inauguração da nova fase do Polo Petroquímico da Companhia 23/02/1996
Petroquímica do Sul (Copesul)
Inauguração por Fernando Henrique Cardoso da programação 04/03/1996

definitiva do Canal Escola
Instalação

da

Comissão

Nacional

de

População

e 29/11/1995

Desenvolvimento (CNPD)
Instituição do pólo petroquímico de São Paulo

30/04/1996

Lançamento
Lançamento da Campanha Agricultura Real: um prêmio à 05/09/1996
produtividade e qualidade
Lançamento da Campanha de Combate à Exploração do 05/02/1997
Turismo Sexual Infantil
Lançamento da versão em braile do Plano Nacional dos Direitos 05/09/1997
Humanos
Lançamento da versão em braile do Plano Nacional dos Direitos 05/09/1997
Humanos
Lançamento de edital de concessão da Malha Ferroviária 30/04/1997
Nordeste
Lançamento de edital de concessão da Malha Ferroviária 30/04/1997
Nordeste
Lançamento do Ano da Educação 1996

04/03/1996

Lançamento do Fundo de Aval para a Pequena e Microempresa

12/07/1995

Lançamento do Plano Nacional Integrado de Redução de 11/12/1996
Acidentes no Trânsito
Lançamento

do

Programa

Brasileiro

de

Qualidade

e 17/09/1996

Produtividade (PBQP)
Lançamento do Programa Centros de Excelência em Exploração 23/01/1997
e Produção em Águas Profundas
Lançamento do Programa Centros de Excelência em Exploração 23/01/1997
e Produção em Águas Profundas; Aprovação da Exposição de
Motivos Interministerial que propõe a Protocolo de Cooperação
entre o Ministério da Educação e do Desporto (MEC), Ministério
da Ciência e Tecnologia e Ministério de Minas e Energia visando
estimular

a

implantação

de

centros

de

excelência

em

desenvolvimento tecnológico
Lançamento do Programa de Apoio à Gestão Social no Brasil

15/07/1997

Lançamento do Programa de Modernização e Qualificação do 25/03/1997
Ensino Superior
Lançamento do Programa de Modernização e Qualificação do 25/03/1997
Ensino Superior
Lançamento do Programa de Revitalização de Cooperativas de 03/09/1998
Produção Agropecuária (Recoop)
Lançamento do Programa Especial de Exportações

08/09/1998

Lançamento do Programa Homem do Campo

13/11/1997

Lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos 13/05/1996
(PNDH)
Lançamento do Programa SESI Educação do Trabalhador

25/03/1998

Lançamento do projeto de educação à distância do Agente 02/07/1998
Comunitário de Saúde (ACS) para o Programa Saúde da
Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS)
Lei
Lei da arbitragem comercial (Lei n 9307/1996)

23/09/1996

Lei da Privatização da Usina Termelétrica de Candiota III (Lei n 08/12/1995
9143/1995)
Lei da Securitização de Débitos Agrícolas (Lei n 9138/1995)

29/11/1995

Lei de Criação dos Juizados Cíveis e Criminais (Lei n 08/09/1998
9699/1998)
Lei de criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei n 25/09/1995
9099/1995)
Lei de Diretrizes e Bases da Educação - ensino religioso (Lei n 22/07/1997
9475/1997)
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n 9394/1996)

20/12/1996

Lei do Desporto Nacional - Lei Pelé (Lei n 9615/1998)

24/03/1998

Lei do regime de concessão e permissão da prestação de 13/02/1995
serviços públicos previsto no art 175 da Constituição Federal
(Lei n 8987/1995)
Lei do Salário Mínimo (Lei n 9032/1995)

28/04/1995

Lei geral das telecomunicações (Lei n 94721/1997)

14/06/1997

Lei que acrescenta alínea ao inciso 2, do artigo 275, do Código 09/05/1995
de Processo Civil (Lei n 9040/1995)
Lei que altera a redação do caput do artigo 4, do Decreto-Lei n 09/05/1995
3689/1941, do Código de Processo Penal (Lei n 9043/1995)
Lei que altera dispositivos da Lei n 4024/1961 (Lei n 9131/1995)

24/11/1995

Lei que altera dispositivos da Lei n 8212/1991, que dispõe sobre 23/07/1997
a organização da Seguridade Social, institui o Plano de Custeio
e dá outras providências (Lei n 9476/1997)
Lei que altera dispositivos do Código Penal acerca de penas 25/11/1998
alternativas (Lei n 9714/1998)
Lei que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 19/02/1998
autorais (Lei n 9610/1998)
Lei que autoriza a reversão ao município de São Paulo do 09/05/1995
Potengi (RN) do terreno que menciona (Lei n 9038/1995)
Lei que cria a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 19/02/1998
Federal e Entorno - RIDE e institui o Programa Especial de
Desenvolvimento

do

Entorno

do

Distrito

Federal

(Lei

Complementar n 94/1998)
Lei que cria o Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI (Lei n 20/11/1997
9514/1997)
Lei que dá nova redação ao inciso 3, do artigo 82, do Código de 23/12/1996
Processo Civil, dispondo sobre os litígios pela posse da terra
nas quais compete ao Ministério Público intervir (Lei n
9415/1996)
Lei que dá nova redação ao parágrafo 2, do artigo 213, da Lei n 09/05/1995
6015/1973, que dispõe sobre os registros públicos (Lei n

9039/1995)
Lei que dispensa a publicação de atos constitutivos de pessoa 09/05/1995
jurídica, para efeito de registro público (Lei n 9042/1995)
Lei que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá 08/01/1997
outras providências (Lei n 9432/1997)
Lei

que dispõe sobre a organização dos

serviços

de 16/07/1997

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da
Emenda Constitucional n 8/1995 (Lei n 9472/1997)
Lei que dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual do 19/02/1998
programa de computador e sua comercialização no país (Lei n
9609/1998)
Lei que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em 11/12/1997
águas sob jurisdição nacional e dá outras providências (Lei n
9537/1997)
Lei que dispõe sobre dispensa da multa referente ao alistamento 09/05/1995
eleitoral intempestivo, acrescentando parágrafo único ao artigo
8, da Lei n 4737/1965 (Lei n 9041/1995)
Lei que dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de 23/12/1996
rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural,
por interesse social, para fins de reforma agrária (Lei
Complementar n 88/1996)
Lei que dispõe sobre o serviço voluntário (Lei n 9608/1998)

18/02/1998

Lei que inclui na classificação dos delitos considerados 02/07/1998
hediondos crimes contra a saúde pública (Lei n 9677/1998)
Lei que institui o Novo Código de Trânsito Brasileiro (Lei n 23/09/1997
9503/1997)
Lei que institui taxa de licenciamento, controle e fiscalização de 17/12/1998
materiais nucleares e radioativos em suas instalações (n
9765/1998)
Lei que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em 04/12/1995

razão de participação, ou acusação de participação, em
atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15
de agosto de 1979, e dá outras providências (Lei n 9140/1995)
Lei que regulamenta a eleição dos reitores de universidades (Lei 21/12/1995
n 9192/1995)
Lei sobre a política energética nacional, as atividades relativas 06/08/1997
ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo - ANP (Lei
n 9478)
Lei sobre a política nacional de recursos hídricos (Lei n 08/01/1997
9433/1997)
Lei sobre aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP 10/11/1995
em financiamentos para assentados e colonos nos programas
oficias de assentamento, colonização e reforma agrária
aprovados pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária - Incra
(Lei n 9126/1995)
Lei sobre doação de orgãos, tecidos e partes do corpo para 04/02/1997
transplante (Lei n 9434/1997)
Lei sobre fornecimento gratuito de registro extemporâneo de 07/07/1997
nascimento (Lei n 9465)
Lei sobre Fundo de Pensão Programada Individual (Lei n 24/07/1997
9477/1997)
Lei sobre punições para crimes ambientais (Lei n 9605/1998)

12/02/1998

Lei que regulamenta o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 13/09/1996
e Prestação de Serviços - ICMS (Lei Complementar n 87/1996)
Medida Provisória
Medida Provisória que altera a legislação que rege o salário- 19/09/1996
educação (n 1518/1996)
Medida Provisória que altera a Lei n 8313/1991 - Lei de 24/09/1997
Incentivo a Cultura/Lei Rouanet (Medida Provisória n 1589/1997)
Medida Provisória que altera a Lei n 8685/1993 - Lei do 15/08/1996

Audiovisual (Medida Provisória n 1515-3/1996)
Medida Provisória que dá nova redação ao artigo 44 da Lei n 25/07/1996
4771/1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da
conversão de áreas florestais em áreas agrícolas na região
Norte e na parte norte da região Centro- Oeste (Medida
Provisória n 1511/1996)
Medida

Provisória

que

dispõe

sobre

o

Programa

de 03/09/1998

Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária Recoop

e

autoriza

a

criação

do Serviço Nacional

de

Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop (Medida Provisória
n 1715/1998)
Medida Provisória que dispõe sobre o regime tributário das 05/11/1996
microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples (Medida Provisória n 1526/1996)
Medida Provisória que dispõe sobre o trabalho a tempo parcial, 06/08/1998
faculta a extensão do benefício do Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT ao trabalhador dispensado e altera
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho (Medida
Provisória n 1709/1998)
Medida Provisória que insere dispositivos na Consolidação das 03/11/1998
Leis do Trabalho - CLT, para facultar a suspensão do contrato
de trabalho para a participação do trabalhador em curso ou
programa de qualificação profissional, altera a Lei n 7998/1990,
para instituir a Bolsa de Qualificação Profissional e permitir o
pagamento de benefício no desemprego de longa duração
(Medida Provisória n 1726/1998)
Medida Provisória sobre diretrizes e incentivos fiscais para o 19/02/1996
desenvolvimento regional (Medida Provisória n 1562/1996)
Memorando de Entendimento

Memorando de Entendimento na Área de Educação entre o 07/04/1998
governo do Brasil e o governo de Cabo verde
Memorando de Entendimento no domínio da Administração 07/04/1998
Pública entre o governo do Brasil e o governo de Cabo Verde
Memorando de Entendimento sobre consultas políticas de alto 27/01/1995
nível entre o governo do Brasil e o governo do Canadá
Memorando de Entendimento sobre Cooperação Consular entre 10/11/1997
o governo do Brasil e o governo da Argentina
Memorando de Entendimento sobre cooperação entre Instituto 22/09/1997
Rio Branco e o Instituto de Serviço Exterior Manuel Marita
Peralta entre o governo do Brasil e o governo da Costa Rica
Memorando de Entendimento sobre o estabelecimento de novas 15/08/1995
bases para entendimento econômico e financeiro entre o
governo do Brasil e o governo de Angola
Memorando de Entendimento sobre o estabelecimento de um 27/01/1995
Conselho Econômico e Comercial Bilateral entre o governo do
Brasil e o governo do Canadá
Memorando de Entendimento sobre política de financiamento na 08/04/1997
área de telefonia celular entre o Ministério do Planejamento e
Orçamento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)
Mensagem ao Congresso Nacional
Mensagem ao Congresso Nacional com Proposta de Emenda à 15/10/1995
Constituição que modifica o capítulo da educação
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha a reforma do 04/03/1996
ensino técnico
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha o Projeto de 19/09/1996
Lei que dispõe sobre a regulamentação do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério (Fundef)
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha o Projeto de 05/09/1997

Lei que visa coibir o trabalho escravo e as práticas de trabalho
coercitivas ainda existentes no país
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha o Projeto de 05/09/1997
Lei que disciplina redução de pena de um a dois terços para
acusados que colaborarem com a investigação policial e o
processo criminal de delitos como tortura, trafico de armas e
entorpecentes, corrupção, sonegação fiscal e a seqüestro
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha o Projeto de 05/09/1997
Lei que estabelece normas para organização e manutenção de
programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas
ameaçadas e institui o programa federal de assistência às
vítimas e as testemunhas ameaçadas
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha o Projeto de 05/09/1997
Lei que visa coibir o trabalho escravo e as práticas de trabalho
coercitivas ainda existentes no país
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha o Projeto de 05/09/1997
Lei que disciplina redução de pena de um a dois terços para
acusados que colaborarem com a investigação policial e o
processo criminal de delitos como tortura, trafico de armas e
entorpecentes, corrupção, sonegação fiscal e a seqüestro
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha o Projeto de 05/09/1997
Lei que estabelece normas para organização e manutenção de
programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas
ameaçadas e institui o programa federal de assistência às
vítimas e as testemunhas ameaçadas
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 06/08/1998
Lei que acrescenta dispositivos a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) dispondo sobre a execução na justiça do
trabalho
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 06/08/1998
Lei que altera os artigos 789 e 790 da Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT) sobre custas e emolumentos da justiça do
trabalho
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 06/08/1998
Lei que acrescenta dispositivos a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) dispondo sobre as comissões de conciliação
prévia
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 06/08/1998
Lei que acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) instituindo o procedimento sumaríssimo no
processo trabalhista
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 06/08/1998
Lei que altera e acrescenta dispositivos a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT)
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 02/07/1998
Lei que classifica como crimes hediondos a falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a
fins terapêuticos ou medicinais
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 07/09/1996
Lei que estabelece a gratuidade dos registros de nascimento, de
óbito e das primeiras certidões correspondentes, bem como a
gratuidade das certidões adicionais no caso das pessoas
reconhecidamente pobres
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 07/09/1996
Lei que institui o Sistema Nacional das Armas (Sinarm), no
âmbito do Ministério da Justiça - Polícia Federal, com vistas a
cadastrar todas as armas de fogo produzidas, importadas e
vendidas no país
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Projeto de 06/08/1998
Lei que revoga artigos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) sobre a organização sindical
Mensagem ao Congresso Nacional que encaminha Proposta de 03/11/1998

Emenda à Constituição que dá nova redação aos artigos 8, 111
e 114, referentes a associação profissional ou sindical e à justiça
do trabalho
Mensagem ao Congresso Nacional que pede urgência no 13/05/1996
Projeto de Lei que assegura pensão especial mensal aos
dependentes das vítimas do processo de hemodiálise do
Instituto de Doenças Renais de Caruaru
Mensagem ao Congresso Nacional que pede urgência no 13/05/1996
Projeto de Lei que define o crime de tortura
Mensagem ao Congresso Nacional que pede urgência no 13/05/1996
Projeto de Lei que concede pensão especial aos dependentes
de José Ivanildo Sampaio de Souza
Mensagem ao Congresso Nacional que pede urgência no 13/05/1996
Projeto de Lei do Código Nacional de Trânsito
Mensagem ao Congresso Nacional, relativa a Medida Provisória 13/02/1995
que estabelece normas para outorga e prorrogação das
concessões e permissões de serviços públicos
Mensagem ao Congresso Nacional, relativa a Projeto de Lei que 13/02/1995
dispõe sobre assunção pela União de operações de crédito
contratados pela Companhia Estadual de Energia Elétricas junto
a bancos franceses, bem como de obrigações previstas nos
respectivos contratos comerciais, firmados para o financiamento
da construção da Usina Termelétrica de Candiota III
Mensagem ao Congresso Nacional, relativa a Projeto de Lei que 13/02/1995
estabelece regras para produção independente de energia
elétrica
Portaria
Portaria dando diretrizes para que se inclua entre as prioridades 06/03/1998
de seleção para os empreendimentos

e financiamentos

habitacionais o atendimento à mulher chefe de família, por
Antonio Kandir (ministro do Planejamento e Orçamento)

Portaria do Comitê Nacional de Qualidade e Produtividade que 17/09/1996
designa as respectivas entidades coordenadoras dos dezoito
projetos estratégicos do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade (PBQP) para o período 96/98
Portaria do Ministério da Justiça que regulamenta os sorteios de 09/12/1996
natureza onerosa resguardando o caráter filantrópico da
atividade
Portaria do Ministério da Justiça que regulamenta os sorteios de 09/12/1996
natureza onerosa resguardando o caráter filantrópico da
atividade
Portaria

do Ministério do Meio Ambiente,

que designa 6/07/1997 a 22/07/1997

representantes do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica (presumida)
do Alto Paraguai Pantanal (CIBHAPP), por Gustavo Krause
(ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal); portaria do Ministério do Meio Ambiente, que
institui grupo de trabalho para elaboração de proposta de
criação da Reserva da Biosfera do Pantanal junto à United
Nations

Educational,

Scientific

and

Cultural

Organization

(Unesco), por Gustavo Krause (ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal)
Portaria entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da 27/07/1998
Fazenda (Portaria que estabelece os preços bomba de gasolina
automotiva, contemplando reduções)
Portaria entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da 27/07/1998
Fazenda (Portaria que libera o preço do petróleo bruto e
estabelece a nova fórmula de cálculo de preços de derivados de
petróleo)
Portaria n 1882/GM (Portaria que estabelece o Piso de Atenção 18/12/1997
Básica - PAB e sua composição)
Portaria n 1883/GM (Portaria que estabelece o montante de 18/12/1997
recursos do Teto Financeiro de Assistência - TFA)

Portaria n 1884/GM (Portaria que fixa o valor per capita nacional 18/12/1997
para cálculo da parte fixa do Piso de Atenção Básica - PAB)
Portaria n 1885/GM (Portaria que estabelece o montante de 18/12/1997
recursos destinados aos incentivos que compõem a parte
variável do Piso de Atenção Básica - PAB);
Portaria n 1886/GM (Portaria que aprova as normas e diretrizes 18/12/1997
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS e do
Programa de Saúde da Família - PSF)
Portaria n 1887/GM (Portaria que determina a instituição de 18/12/1997
comissão técnica especial para reformulação da nova tabela de
procedimentos do Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde - SIH/SUS)
Portaria n 1888/GM (Portaria que estabelece a descentralização 18/12/1997
do

processamento

das

autorizações

de

internações

hospitalares)
Portaria n 1889/GM (Portaria que define nova estrutura de 18/12/1997
codificação da tabela de procedimentos do Sistema de
Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde SIA/SUS)
Portaria n 1890/GM (Portaria que determina a atualização do 18/12/1997
cadastro de unidades hospitalares, ambulatorias e serviços de
diagnose e terapia do Sistema Único de Saúde - SUS)
Portaria n 1891/GM (Portaria que determina a Secretaria de 18/12/1997
Vigilância Sanitária que estabeleça normas complementares
para

a

expedição

de

licenças

de

funcionamento

de

estabelecimentos de saúde)
Portaria n 1892/GM (Portaria que incorpora a modalidade 18/12/1997
internação domiciliar no Sistema Único de Saúde - SUS)
Portaria n 1893/GM (Portaria que autoriza as secretarias 18/12/1997
estaduais e municipais de saúde a estabelecerem valores para
os procedimentos do grupo assistência básica na tabela de

procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA)
Portaria n 110/1998 da Agência Nacional do Petróleo - ANP 27/07/1998
(Portaria que extingue os ressarcimentos à Petróleo Brasileiro Petrobras previstos na resolução n 16/1984 do extinto Conselho
Nacional do Petróleo - CNP)
Portaria n 199/1996 (Portaria que dá nova redação ao artigo 4 06/09/1996
da Portaria n 304, de 2 de agosto de 1995, que estabelece
normas para prestação de assistência social visando a
erradicação do trabalho infantil na lavoura canavieira) por
Francisco Dornelles (ministro da Indústria, do Comércio e do
Turismo)
Portaria n 202/1996 (Portaria que regulamenta a conversão de 15/08/1996
títulos

representativos

da

dívida

externa

brasileira

para

aplicação em obra audiovisual)
Portaria n 28/1996 (Portaria que regulamenta a utilização e o 12/01/1996
comércio de gás natural em veículos)
Portaria que designa os membros do Programa Nacional de 05/09/1996
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), por Arlindo
Porto (ministro da Agricultura);
Portaria que estabelece a realização do Fórum Nacional da 05/09/1996
Agricultura com finalidade de discutir e aprovar as políticas
públicas para a agricultura nacional, por Arlindo Porto (ministro
da Agricultura)
Portaria que estabelece novos valores de incentivo ao Programa 02/07/1998
Saúde da Família (PSF)
Portaria que submete a consulta pública a autorização de 21/12/1995
provimento

de

meios

para

prestação

de

serviços

de

telecomunicações via satélite geoestacionário
Portarias

que

dispõe

sobre

a

instalação

de

terminais 15/08/1996

alfandegários de uso público em Brasília (DF), Resende (RJ),
Recife (PE), Campinas (SP), Santo André (SP), Juiz de Fora

(MG), Anápolis (GO), Salvador (BA), Caxias do Sul (RS),
Manaus (AM), Cascavel (PR
Portarias que incluem no plano básico de distribuição de canais 09/07/1996
de radiodifusão sonora em canais de ondas curtas e médias, na
cidade de São Paulo, frequências a serem utilizadas pela
Fundação Metropolitana Paulista
Projeto de Lei
Projeto de Lei sobre os serviços de telecomunicações

19/07/1996

Projeto de Lei Complementar (Lei que altera dispositivos da Lei 10/11/1995
Complementar n 76)
Projeto de Lei de criação da Escola Superior do Ministério 14/04/1998
Público da União
Projeto de Lei do estatuto dos refugiados

22/07/1997

Projeto de Lei que define mecanismos para a implementação do 13/05/1996
Estatuto dos Refugiados de 1951
Projeto de Lei sobre Fundo de Pensão Programada Individual 24/07/1997
(FAPI)
Projeto de Lei sobre os desaparecidos políticos da ditadura 28/08/1995
militar brasileira
Projeto estratégico
Projeto estratégico da avaliação e certificação dos serviços de 17/09/1996
saúde
Projeto estratégico da qualidade e produtividade nas micro e 17/09/1996
pequenas empresas
Projeto estratégico de articulação das iniciativas estaduais no 17/09/1996
âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
(PBQP)
Projeto estratégico de avaliação e revisão dos indicadores dos 17/09/1996
métodos de medição da qualidade e produtividade
Projeto estratégico de capacitação dos dirigentes e líderes 17/09/1996
sindicais em qualidade e produtividade

Projeto estratégico de certificação e premiação da qualidade nos 17/09/1996
serviços públicos
Projeto estratégico de competitividade da cadeia agropecuária e 17/09/1996
selo agrícola
Projeto estratégico de competitividade da cadeia agropecuária e 17/09/1996
selo agrícola; projeto estratégico do sistema público de emprego
Projeto estratégico de desenvolvimento da infra-estrutura de 17/09/1996
serviços tecnológicos
Projeto estratégico de desenvolvimento da infra-estrutura de 17/09/1996
serviços tecnológicos;

projeto estratégico de ampliação e

consolidação da qualidade e produtividade na indústria
Projeto estratégico de melhoria da qualidade e produtividade no 17/09/1996
comércio exterior
Projeto estratégico de melhoria da qualidade e produtividade 17/09/1996
nos serviços
Projeto estratégico de qualidade na gestão ambiental ISO 17/09/1996
14000, conscientização e educação do consumidor e usuário,
modernização da regulamentação técnica federal
Projeto estratégico do sistema público de emprego

17/09/1996

Proposta de Emenda à Constituição
Proposta de Emenda à Constituição que altera dispositivos da 10/10/1996
constituição pertinentes ao trabalho do menor
Proposta de Emenda à Constituição que atribui competência à 13/05/1996
Justiça Federal para julgar os crimes contra os direitos humanos
Proposta de Emenda à Constituição que cria o serviço civil para 13/05/1996
formação de cidadania
Protocolo
Protocolo da Educação Profissional

04/03/1996

Protocolo de Atuação Conjunta Ministério da Educação (MEC) e 25/03/1997
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)

Protocolo de Atuação Conjunta Ministério da Educação (MEC) e 25/03/1997
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)
Protocolo

de

constituição

da

Companhia de

Crédito

à 11/03/1997

Exportação
Protocolo de constituição da Empresa de Desenvolvimento do 21/12/1995
Projeto do Pólo Gás Químico do Rio de Janeiro
Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Educação e do 23/01/1997
Desporto (MEC), Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério
de Minas e Energia, Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e a Petróleo Brasileiro (Petrobras) para o apoio à
implementação de Centros de Excelência em Exploração e
Produção em Águas Profundas
Protocolo de cooperação técnica entre o Estado do Rio Grande 09/10/1996
do Norte, a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e a Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), com vistas
à definição de estratégias para o suprimento de gás natural ao
Estado
Protocolo de cooperação técnica entre o Estado do Rio Grande 09/10/1996
do Norte, a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e a Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), com vistas
à definição de estratégias para o suprimento de gás natural ao
Estado
Protocolo de doação de equipamentos pela Associação 02/04/1996
Brasileira da Indústria Framacêutica (Abifarma) ao Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS)
Protocolo de intenções entre a Petróleo Brasileiro (Petrobras) e 31/07/1995
a Companhia Petroquímica do Sul (Copesul) para duplicação do
Pólo Petroquímico do Rio Grande do Sul
Protocolo de intenções entre a Toyota Motor Corporation, o 06/08/1996
governo de São Paulo, e a Prefeitura de Indaiatuba

Protocolo de Intenções entre as universidades do Rio de Janeiro 30/11/1998
e do Espírito Santo para a realização do Programa Universidade
Solidária Regional
Protocolo de intenções entre o governo do Estado de 13/02/1998
Pernambuco e a Petróleo Brasileiro (Petrobras) para o
fornecimento de gás natural ao Estado
Protocolo de Intenções entre o Instituto Brasileiro de Turismo 05/02/1997
(Embratur), o United Nations Children´s Fund (Unicef), a
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a
Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), a
Associação

Brasileira

de

Restaurantes

e

Empresas

de

Entretenimento e Lazer (Abrasel) e a Federação Nacional de
Turismo (Fenactur) com vistas a prevenir e combater a
exploração sexual infanto-juvenil nas atividades turísticas
Protocolo de intenções para a criação do Cartão Verde, fundo 13/07/1995
Ibama de financiamento e formulação de política de marketing
ecológico
Protocolo de Intenções para o desenvolvimento da metade sul 07/05/1998
do Estado do Rio Grande do Sul entre o governo do Brasil e o
governo do Estado do Rio Grande do Sul
Protocolo de intenções sobre a Reforma Agrária no Estado do 25/03/1997
Sergipe
Protocolo de Intenções sobre o encaminhamento do processo 25/03/1997
de reforma agrária na região do sertão do São Francisco
incluindo a questão da irrigação na área do projeto Jacaré
Curituba entre o Ministério Extraordinário de Política Fundiária, o
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e o governo do Sergipe, com a interveniência
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Sergipe
(MST/SE)
Protocolo de intenções sobre realização de projeto conjunto na 17/09/1996

área de recolhimento do tratamento da disposição final de
resíduos urbanos entre Brasil e Alemanha
Protocolo do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da 07/08/1997
Reforma Agrária para a implantação e desenvolvimento do
sistema unificado de atenção à saúde animal e vegetal;
Lançamento do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf)
Protocolo entre o governo de Sergipe e o Banco do Nordeste do 11/07/1997
Brasil para a revitalização da citricultura e geração de empregos
e renda
Protocolo sobre consultas entre o Ministério das Relações 25/10/1995
Exteriores do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da
Ucrânia
Protocolo sobre Passaporte Diplomático e de Serviço entre o 25/10/1995
governo do Brasil e o governo da Ucrânia
Protocolo Verde

14/11/1995

Termo
Termo aditivo ao convênio entre a União e o governo do Rio de 20/01/1995
Janeiro
Termo de Acordo entre o Ministério do Trabalho, o Ministério da 06/09/1996
Previdência e Assistência Social, o Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, o Ministério da Educação e do Desporto
e o Ministério da Justiça, com a finalidade de conjugar esforços
visando a adoção de medidas voltadas para o combate ao
trabalho infantil no setor sucro-alcooleiro, bem como a
assistência social às famílias envolvidas na atividade laboral
desse setor
Termo de Acordo para desenvolver o projeto Jornalista Amigo 05/02/1997
da Criança entre o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o
United Nations Children´s Fund (Unicef), a Fundação Abrinq
pelos Direitos da Criança, a Agência de Notícias dos Direitos da

Infância (ANDI), a Viação Aérea São Paulo (VASP), Viação
Aérea Rio Grandense (Varig) e a Transbrasil Linhas Aéreas;
Homenagem prestada a Fernando Henrique Cardoso e Ruth
Cardoso (presidente do programa Comunidade Solidária) pelo
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur)
Termo de compromisso que formaliza acordos multilaterais entre 06/09/1996
o governo federal, os governos dos estados, as confederações
nacionais patronais, as centrais sindicais, as organizações não
patronais

e

de

trabalhadores

e

as

organizações

não

governamentais visando definir estratégias de ação para
erradicação do trabalho infantil e a proteção ao adolescente no
trabalho, inclusive a sua profissionalização
Termo de cooperação técnica entre o Ministério do Trabalho e a 13/03/1997
Força Sindical para a Educação e Requalificação Profissional do
Trabalhador
Termo de cooperação técnica que outorga o prêmio Educação 04/03/1996
para Qualidade do Trabalho
Termo de recondução e posse às funções de presidente e 24/03/1997
membros do Conselho Consultivo do Programa Comunidade
Solidária da Casa Civil da Presidência da República
Termo de recondução e posse às funções de presidente e 24/03/1997
membros do Conselho Consultivo do Programa Comunidade
Solidária da Casa Civil da Presidência da República
Tratado
Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o governo 27/01/1995
do Brasil e o governo do Canadá
Tratado de Extradição entre o governo do Canadá e o governo 27/01/1995
do Brasil
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) pelo 20/06/1996
governo do Brasil
Atualizado em 02/12/2010

