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1. Formato de Arquivos .txt de Presença e Votação em Plenário
1.1.Presença

Para cada sessão da Câmara, haverá dois arquivos de presença: o arquivo de cabeçalho com informações gerais
sobre a sessão e um arquivo de detalhe com as informações de presentes e ausentes.
Se for uma sessão do Congresso Nacional, são gerados pares de arquivos separados para Câmara e Senado.
§ 1º arquivo: cabeçalho
- nome do arquivo:
HEaabbcddde000000.TXT
onde:
aa
= CD (sessão da Câmara), CC (sessão do Congresso Nacional – Câmara) ou
SF (sessão do Congresso Nacional - Senado)
bb
= Número da Sessão legislativa (2 posições)
c
= O (sessão legislativa ordinária) ou E (sessão legislativa extraordinária)
ddd
= Número da Sessão (3 posições)
e
= O (sessão ordinária) ou E (sessão extraordinária)
- linhas:
Linha
Descrição
aabbcddde
conforme a nomenclatura do cabeçalho
000000
data de término da sessão
dd/mm/aaaa
hora de término da sessão
hh:mm:ss
nome do 1º presidente da Sessão (40 posições)
xxx
000
000
000
000
000
000
000
total de presentes
yyy
Lista de Presença no Plenário
§

2o arquivo: detalhe
-

nome:
onde:

LPaabbcddde000000.TXT
aa
bb
c
ddd
e

-

= CD (sessão da Câmara) ou CC (sessão do Congresso – Câmara) ou
SF (sessão do Congresso – Senado)
= Número da Sessão legislativa (2 posições)
= O (sessão legislativa ordinária) ou E (sessão legislativa extraordinária)
= Número da Sessão (3 posições)
= O (sessão ordinária) ou E (sessão extraordinária)

formato de cada linha:
onde:
aabbcddde
xxx
yyy
zzz
www
fff

aabbcddde 000000 xxx yyy zzz www fff ggg
= conforme nomenclatura do cabeçalho
= nome do parlamentar (40 posições)
= Presente ou <------> (ausência) – 8 posições
= sigla do partido (10 posições)
= nome da UF (25 posições)
= código do parlamentar (3 posições)
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1.2 Votação

Para cada votação da Câmara, haverá dois arquivos: o arquivo de cabeçalho com informações gerais sobre a
votação e um arquivo de detalhe com os votos.
Se for uma sessão do Congresso Nacional, são gerados pares de arquivos separados para Câmara e Senado.
§

1o arquivo: cabeçalho
-

nome:
onde:

HEaabbcdddeffffff.TXT
aa

= CD (sessão da Câmara) ou CC (sessão do Congresso – Câmara) ou
SF (sessão do Congresso – Senado)
= Número da Sessão legislativa (2 posições)
= O (sessão legislativa ordinária) ou E (sessão legislativa extraordinária)
= Número da Sessão (3 posições)
= O (sessão ordinária) ou E (sessão extraordinária)
= seqüencial da votação (6 posições)

bb
c
ddd
e
ffffff
-

linhas
Linha
aabbcddde
ffffff
dd/mm/aaaa
hh:mm:ss
xxx
zzz
vvv
www
ggg
hhh
iii
jjj
kkk

§

Descrição
conforme nomenclatura do header
seqüencial da votação
data final da votação
hora final da votação
nome do 1º presidente da Votação
total de votos SIM
total de votos NÃO
total de votos ABSTENÇÃO
total de votos OBSTRUÇÃO
total de votos BRANCO
total de votos do presidente
total de votantes
nome da proposição

2o arquivo: detalhe
-

nome:
onde:

LVaabbcdddeffffff.TXT
aa
bb
c
ddd
e
ffffff

-

= CD (sessão da Câmara) ou CC (sessão do Congresso – Câmara) ou
SF (sessão do Congresso – Senado)
= Número da Sessão legislativa (2 posições)
= O (sessão legislativa ordinária) ou E (sessão legislativa extraordinária)
= Número da Sessão (3 posições)
= O (sessão ordinária) ou E (sessão extraordinária)
= seqüencial da votação (6 posições)

cada linha tem o seguinte formato:
onde:
aabbcddde ffffff
xxx
yyy

www
ggg
hhh

aabbcddde ffffff xxx yyy www ggg hhh iii
= conforme nomenclatura do header
= nome do parlamentar (40 posições)
= qualidade de voto do parlamentar (Sim, Não, Abstenção,
Obstrução, Branco) – 10 posições
Se a votação for secreta = Presente
Se não participou da votação = <------->
= sigla do partido (10 posições)
= nome da uf (25 posições)
= código do parlamentar (3 posições)

