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Câmara dos Deputados

 No último dia 28 de setembro foi lançado o “Banco de Discursos”, projeto que resultou de 
parceria entre o Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação Final (DETAQ) – responsável 
pelo conteúdo do banco –, e o Centro de Informática (CENIN), que realizou minucioso estudo do 
modelo de arquitetura de informação implementado. A nova área de discursos do Portal da Câmara 
passa a disponibilizar, por meio de novas dinâmicas de apresentação, aproximadamente 800 mil 
discursos feitos em Plenário (registrados desde 1946) e mais de 11 mil reuniões realizadas pelas 
comissões, desde 1999.

 O evento de lançamento, realizado no Café do Salão Verde, contou com a presença do 
Primeiro-Secretário, Deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO); do Deputado Paulo Pimenta (PT-
RS), coordenador do Grupo de Trabalho sobre Participação Popular na Câmara dos Deputados; 
do Deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES), Presidente da Comissão Especial do Plano Nacional 
de Educação; e da Deputada Janete Rocha Pietá (PT-SP), coordenadora da Bancada Feminina na 
Câmara dos Deputados; além do Secretário-Geral da Mesa, Sergio Sampaio, e do Diretor Legislativo 
da Casa, Afrísio Vieira Lima, dentre outros diretores.
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 Também participaram a diretora da Taquigrafia do Senado Federal, Patrícia Portella, e 
representantes de tribunais, como os do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do 
Trabalho.

 Mudanças – São várias as novidades implementadas. Os discursos foram agregados em 
um único ambiente virtual. A área “Painel de Discursos” traz os discursos dos temas em debate 
na Casa com mais destaque na mídia ou aqueles que despertam mais interesse do cidadão. O 
item “Conteúdos Relacionados” melhora a navegabilidade da página e as íntegras das reuniões de 
Comissões ganharam mais visibilidade.

 Todos esses ajustes foram aprovados pelo Comitê Gestor do Portal. Em todas as fases, esse 
projeto também contou com o apoio da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), em especial 
da Coordenação de Divulgação Institucional (CORDI) por meio da Seção de Mídias Alternativas 
(SEMAL) e da Seção de Produtos Especiais (SEPRE).

 Exercício da Democracia – O primeiro-secretário da Casa, Deputado Eduardo Gomes 
(PSDB-TO), comemorou a entrega do Banco de Discursos pela Câmara. “Na sociedade brasileira 
hoje, via de regra, tem sido um exercício muito fácil a crítica e o questionamento sobre o trabalho 
do Parlamento brasileiro. E o acesso à informação correta é muito complicado. Então, com o Banco 
de Discursos temos uma grande oportunidade para entender aquilo que nos expõe e o que nos 
fortalece, pois aparecerão não só as mazelas, as dificuldades, mas também o exercício cotidiano da 
democracia e o resultado do nosso trabalho, daquilo que verdadeiramente significa o Parlamento 
brasileiro”, afirmou Eduardo Gomes.

Segundo o parlamentar, o Banco de Discursos é uma imensa rede social, composta pela opinião 
e fala dos representantes de mais de 37 milhões de votos de brasileiros, e cujo conteúdo pode ser 
comprovado instantaneamente. “Uma opinião fortuita cai por terra imediatamente por conta desse 
confronto. É o bom debate”, completou.

 Segundo a Diretora do DETAQ, Cássia Botelho, em breve o conteúdo de outras 2.882 
reuniões passará a integrar o sistema. “Ao disponibilizarmos esses conteúdos das comissões e do 
Plenário com maior destaque, estamos contribuindo para ampliar a transparência da Câmara e a 
formar melhor o cidadão”, completou. “Estamos alinhados ao que está sendo solicitado no nosso 
Planejamento Estratégico, dentro da perspectiva Papel Institucional”, disse.


