>>Como Pesquisar
Discursos na Câmara dos Deputados
1. Acesse o portal da Câmara dos Deputados: http://www.camara.leg.br/
2. No menu superior da tela, clique na opção ‘Atividade Legislativa’ e clique em ‘Discursos e debates’.
3. Escolha ‘Pesquisa Básica’ ou ‘Pesquisa Avançada’:
I.

Pesquisa Básica – é a pesquisa padrão. No formulário, preencha um ou mais campos com os critérios
de busca, conforme descrito a seguir:
‘Nome’

Informe o nome completo ou parte do nome do
parlamentar.

‘Partido’ e ‘UF’

Informe a bancada partidária e a unidade federativa de
representação.

‘Período’

Indique a data ou uma faixa de tempo aproximada em
que o pronunciamento foi proferido. Para não
sobrecarregar o sistema, fracione a pesquisa em
períodos mais curtos.

‘Texto Integral’
e ‘Assunto’

Informe o(s) termo(s) ou expressões que devem estar
presentes no texto integral e/ou no assunto.

‘Pesquisar em’

Selecione o local onde foi proferido o pronunciamento.

‘Ordenar por’

Configure a ordem de apresentação do resultado por
data da sessão ou por orador.

‘Nº de Resultados por página’

Configure a quantidade de itens a serem apresentados
por página no resultado da pesquisa

‘Ordenar Resultados’

Selecione a ordem dos resultados em ‘Decrescente’ ou
‘Crescente’

Clique em ‘Pesquisar’ para executar a busca.

II.

Pesquisa avançada – oferece mais opções de filtros de busca se comparada à pesquisa básica. Está
disponível na parte inferior da tela, abaixo do botão pesquisar. O preenchimento de todos os campos
não é obrigatório. Apresenta os seguintes campos de busca:
‘Nome’

‘Partido’ e ‘UF’

‘Data Inicial’ e ‘Data Final’

Informe o nome completo ou parte do nome do
parlamentar.
Informe a bancada partidária e a unidade federativa
de representação.
Indique a data ou uma faixa de tempo aproximada
em que o pronunciamento foi proferido. Para não
sobrecarregar o sistema, fracione a pesquisa em
períodos mais curtos.
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‘Sessão/Reunião’

‘Tipo Fala’

‘Fase’

‘Tipo de Intervenção’

‘Fala do Presidente’

‘Aparteante’

Digite o número atribuído em ata para cada sessão
plenária ou reunião de comissão ou subcomissão.
Selecione a natureza do pronunciamento: ‘Discurso’,
‘Fala do Presidente’ ou ‘Questão de Ordem’.
Selecione a fase de desenvolvimento da sessão, no
plenário, na qual o pronunciamento foi feito.
Selecione o tipo de pronunciamento feito pelo orador
em uma reunião ou sessão.
Marque a caixa para especificar o pronunciamento
buscado como o do tipo ‘Fala do Presidente’.
Se for marcada a opção ‘Fala do Presidente’, indique
o nome do aparteante ou orador.

‘Texto Integral’,
‘Assunto’ e
‘Indexação’

Indique o (s) termo (s) ou expressões que devem
estar presentes nos campos texto integral, assunto
e/ou indexação.

‘Pesquisar em’

Selecione o local onde o pronunciamento foi
proferido.

‘Ordenar por’

Configure a ordem de apresentação do resultado por
data da sessão ou por orador.

‘Nº de Resultados por página’

Configure a quantidade de itens a serem
apresentados por página no resultado da pesquisa.

‘Ordenar Resultados’

Selecione a ordem dos resultados em ‘Ascendente’
ou ‘Descendente’

Clique em ‘Pesquisar’ para executar a busca.

4. Para visualizar o texto integral do discurso, o sumário, a publicação no Diário da Câmara dos Deputados – DCD
ou no Diário do Congresso Nacional – DCN:
I.
Em Plenário: clique nos respectivos ícones na lista de resultados.
II.
Em Comissões: clique no ícone de texto ou em ‘Expandir Sumários’ na lista de resultados.
5. Limites temporais do sistema:
I.
Em Plenário:
i. 1946 a 1986: há registro do sumário e o link da publicação no DCD/DCN dos pronunciamentos.
ii. 1987 a setembro/2000: há registro de sumário, indexação e link para o DCD/DCN.
iii. 10/10/2000 em diante: há registro de sumário, indexação, link para o DCD/DCN e o texto
integral do pronunciamento.
II.
Em Comissões:
i. A partir de 1995.
Atualizado em 28/08/2019

Câmara dos Deputados – Anexo II- Praça dos Três Poderes – Brasília - DF 70160-900 - TEL.: 0-XX-61- 3216-5777

