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1. Acesse o Portal da Câmara dos Deputados: www.camara.leg.br. 
2. No menu superior da tela, clique sobre a opção ‘Institucional’ e clique em ‘Biblioteca e publicações’ ou ‘História 

e arquivo’. 
3. Role a página para baixo e clique em ‘Arquivo Sonoro’. 

 
Pesquisa Rápida em Eventos do Dia 

a. Preencha os campos de datas com período em que a reunião ou sessão foi realizada; 
b. No campo ‘Descrição do evento’, utilize termos: 

• Constantes do nome da comissão ou os termos ‘Congresso Nacional’, ‘Plenário’, ‘Frente 
Parlamentar’ etc.; 
• Tipo de reunião (Sessão Deliberativa, Audiência Pública, Reunião Deliberativa, Sessão não 
deliberativa de debates, Seminário etc.);  
• Ou pode deixar o espaço em branco, que a pesquisa trará todos os arquivos do período 
pesquisado. 
Obs.: Este campo pesquisa a frase exata. 

c. Clique em ‘Pesquisa’. 
 

Pesquisa Avançada 
Neste modo de pesquisa é possível filtrar melhor os resultados com o preenchimento dos seguintes 

campos: 
a. Datas inicial e final  
b. Nome do Orador 

• Pode ser digitado o nome ou parte do nome. 
• O campo pesquisa somente a frase ou o termo exatamente como foram digitados. 

c. Local 
• Selecione da lista 

d. Órgão (Comissões, Subcomissões, Órgão da Câmara) 
e. Tipo de reunião: 

• Selecione da lista.  
f. Palavras-chave - use termos: 

• Constantes do nome da comissão ou os termos ‘Congresso Nacional’, ‘Plenário’, ‘Frente 
Parlamentar’ etc.; 
• Tipo de reunião (Sessão Deliberativa, Audiência Pública, Reunião Deliberativa, Sessão não 
deliberativa de debates, Seminário etc.); 
• Constantes no tema do evento. 
Obs.: Este campo pesquisa a frase exata e pode-se usar aspas para buscar expressões. 

g. Clique em ‘Pesquisa’. 
 

Na lista de resultados: 
a. Clique sobre o evento desejado; 
b. Selecione um orador para determinar o trecho de áudio, que poderá ser reproduzido ou 

copiado (baixado). 
 

  

>>Como Pesquisar  
Arquivo Sonoro 
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• Ao clicar em ‘Copiar áudio’, uma nova janela se abrirá; 
• Clique com o botão direito sobre o link que aparece ao final do texto; 
• Selecione ‘Salvar link como’ e salve o documento em formato .mp3 em seu computador; 
• Ao selecionar ‘Limpar seleção’, a seleção do trecho será desfeita. 

 

4. Limites temporais: 
I. De 1960 até julho/1970: há registro de alguns trechos de gravações de sessões plenárias; 

II. De agosto/1970 até 1996: há registro de todas as sessões plenárias; 
III. De novembro/1996 até os dias atuais: registro de todas as sessões plenárias, reuniões de comissões e 

outros eventos realizados na Câmara dos Deputados. 
 

Atualizado em dezembro/2022.  
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