
PARA PESQUISAR ATUAÇÃO DE DEPUTADOS:

Digite, em caixa alta ou caixa baixa, o nome parlamentar do orador. Ex.: Francisco Turra
e não Francisco Sérgio Turra. Se for digitado apenas o prenome, por ex. Francisco, todos
os parlamentares cujos primeiros nomes forem Francisco serão recuperados, o mesmo
ocorrendo quando for digitado sobrenome. O sistema está preparado para informar
dados de atuação desde 1946; por isso, é importante que o período de atuação que se
deseja pesquisar seja delimitado no campo Período. Seria conveniente também assinalar
se o resultado da pesquisa será organizado em ordem crescente ou decrescente de
datas, opção disponível no final da página de pesquisa.

É possível recuperar atuação de bancadas estaduais e/ou bancadas partidárias. Basta
para tanto digitar no campo partido a sigla do partido que se quer pesquisar e/ou clicar,
no campo UF, a unidade da federação desejada.

Na opção de pesquisa avançada é possível recuperar os discursos de determinado
deputado com relação a qualquer tema, em determinado período e por tipo de
intervenção; por exemplo, discursos de Grande Expediente, como Líder, na Discussão e
Encaminhamento de matérias, etc.

PARA PESQUISAR POR ASSUNTO:

• Para pesquisar um termo simples:
Digite o termo, não importando se caixa alta ou baixa.

Exemplo: CORRUPÇÃO ou corrupção

• Para pesquisar um termo composto:
Use o termo composto entre aspas

Exemplo: "CRÉDITO RURAL"

• Para pesquisar um termo relacionado a outro termo:
Use o operador AND ou o operador NEAR

Exemplo: "crédito rural" and "renegociação"
O resultado trará discursos que contenham os dois termos, independentemente de
estarem próximos um do outro.



Exemplo: "crédito rural" near "renegociação"

 O resultado trará discursos que contenham os dois termos, próximos ou adjacentes um
do outro.

• Para pesquisar um termo excluindo outro termo da pesquisa:
Use os operadores AND NOT

Exemplo: "credito rural" and not "renegociação"

• Para pesquisar tanto um termo quanto o outro:
Use o operador OR

Exemplo: "crédito rural" or "crédito agrícola"
O resultado trará discursos que contenham um dos termos ou ambos.

• Para pesquisar um termo usando o prefixo para obter como resultado
todas as suas extensões:
USE *

Exemplo: "financ*"

O resultado trará temos simples e compostos, exemplo: Finanças, Financeiro,
Financiamento, Crise financeira, Financiador, Etc.

É possível ordenar a pesquisa de assunto ou por ordem alfabética de oradores ou
por ordem de datas das sessões.

Na pesquisa básica o campo assunto engloba dados da indexação e dos sumário
(resumo) dos discursos. Na pesquisa avançada, caso queira refinar a pesquisa, pode-se
obter dados do texto integral, do sumário ou da indexação dos discursos.


