
Rodada Inicial

Um jogador põe no centro do mesa uma Proposição para discussão.

Em seguida, cada jogador saca 4 cartas em seus respectivos turnos do outro Baralho.

O Turno

No seu turno você pode baixar 01 carta de Deputado ou 01 carta de Comissão para somar 
pontos e tentar deliberar uma proposição. Você também pode baixar uma carta de Evento.

Os jogadores se alternam em turnos em sentido horário.

A Contagem de Pontos

Cada carta de Proposição possui uma pontuação específica que você deve tentar alcançar pela 
pontuação de suas cartas na mesa.

As cartas de Órgão/Comissões valem 10 pontos. Mas elas você só pode baixar esta carta em 
jogo se a Proposição em questão estiver sendo discutida na Comissão que você deseja baixar.

As cartas de Deputados podem valem 3 pontos. Mas se o Deputado fizer parte da Comissão 
em que está sendo discutida a Proposição, seu valor aumenta para 5 pontos.

Se a soma de seus Deputados e Comissões for igual ou maior que o valor da Proposição, você 
conseguiu deliberar aquela Proposição. Suas cartas de Deputados e a Proposição deliberada 
saem do jogo, mas as dos outros jogadores permanecem.

Cartas de Evento podem alterar a pontuação de outras ou gerar efeitos variados no jogo. 
Preste atenção no texto de cada carta para aprender seu efeito.

O Fim do Jogo

Existem duas modalidades de jogo possíveis:

1. O jogo termina quando o primeiro jogador conseguir aprovar 5 proposições

2. O jogo termina quando as cartas de proposição acabarem.

Em ambas, os jogadores somam as pontuações das Proposições que aprovaram. Se destaca o 
jogador com maior quantidade de pontos, independente da quantidade de proposições que 
conseguiu deliberar.

Baixe sua versão atualizada em  www.deliberatorio.com.br



PSC - PR

Dep. TAKAYAMA

CCTCI

+2

=3

SDD - ES

Dep. MANATO

CSSF

+2

=3

PP - MT

Dep. PEDRO HENRY

CSSF

+2

=3

PSDB - MG

Dep. NARCIO 
RODRIGUES

CCTCI

+2

=3

PSD - AM

Dep. CARLOS SOUZA

CDC

+2

=3

DEM - AP

Dep. DAVI 
ALCOLUMBRE

CVT

+2

=3

PMDB - PR

Dep. ODÍLIO 
BALBINOTTI

CAPADR

+2

=3

PMDB - PR

Dep. HERMES 
PARCIANELLO

CVT

+2

=3

PRB - SP

Dep. BETO MANSUR

CCTCI

+2

=3



PT - SP

Dep. FRANCISCO 
CHAGAS

CDC

+2

=3

PSB - MG

Dep. STEFANO 
AGUIAR

CMADS

+2

=3

PSDB - GO

Dep. VALDIVINO DE 
OLIVEIRA

CDEIC

+2

=3

PR - PR

Dep. LUIZ 
NISHIMORI

CAPADR

+2

=3

PRP - BA

Dep. JÂNIO NATAL

CCJC

+2

=3

PMDB - TO

Dep. JÚNIOR 
COIMBRA

CAPADR

+2

=3

PROS - ES

Dep. DR. JORGE SILVA

CSSF

+2

=3

PMDB - AL

Dep. RENAN FILHO

CDEIC

+2

=3

PSD - BA

Dep. JOSÉ NUNES

CDU

+2

=3



PSD - MG

Dep. WALTER TOSTA

CDEIC

+2

=3

PV - RN

Dep. PAULO WAGNER

CDC

+2

=3

PSDB - MA

Dep. HÉLIO SANTOS

CAPADR

+2

=3

PDT - DF

Dep. REGUFFE

CDC

+2

=3

PCdoB - RS

Dep. ASSIS MELO

CTASP

+2

=3

PSDB - DF

Dep. LUIZ PITIMAN

CCJC

+2

=3

PSDB - SC

Dep. MARCO 
TEBALDI

CMADS

+2

=3

PMDB - PR

Dep. MARCELO 
ALMEIDA

CCJC

+2

=3

SDD - SP

Dep. PAULO PEREIRA 
DA SILVA

CTASP

+2

=3



PSDB - MG

Dep. PAULO ABI-
ACKEL

CCTCI

+2

=3

PR - BA

Dep. JOÃO CARLOS 
BACELAR

CDU

+2

=3

PMDB - AC

Dep. FLAVIANO 
MELO

CDU

+2

=3

PT - CE

Dep. EUDES XAVIER

CTASP

+2

=3

PDT - CE

Dep. ANDRÉ 
FIGUEIREDO

CTASP

+2

=3

PSD - TO

Dep. IRAJÁ ABREU

CMADS

+2

=3

PV - SP

Dep. PENNA

CMADS

+2

=3

PMDB - RJ

Dep. FERNANDO 
LOPES

CDU

+2

=3

DEM - GO

Dep. RONALDO 
CAIADO

CVT

+2

=3



DEM - MG

Dep. LAEL VARELLA

CSSF

+2

=3

PP - BA

Dep. MÁRIO 
NEGROMONTE

CVT

+2

=3

SDD - BA

Dep. MARCOS 
MEDRADO

CCJC

+2

=3

 CCTCI 

Comissão de Ciência 
e Tecnologia, 

Comunicação e 
Informática

=10

 CAPADR 

Comissão de 
Agricultura, 
Pecuária, 

Abastecimento e 
=10

 CMADS 

Comissão de Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 
Sustentável

=10

 CSPCCO 

Comissão de 
Segurança Pública e 
Combate ao Crime 

Organizado
=10

 CVT 

Comissão de Viação e 
Transportes

=10

 CTASP 

Comissão de 
Trabalho, de 

Administração e 
Serviço Público

=10



 CSSF 

Comissão de 
Seguridade Social e 

Família

=10

 CDEIC 

Comissão de 
Desenvolvimento 

Econômico, Indústria 
e Comércio

=10

 CDU 

Comissão de 
Desenvolvimento 

Urbano

=10

 CDC 

Comissão de Defesa 
do Consumidor

=10

 CCJC 

Comissão de 
Constituição e 
Justiça e de 
Cidadania

=10

 Muçarela

Evento tipo: Pizza

Pula o turno do jogador alvo

 Calabresa

Evento tipo: Pizza

A proposição atual é 
automaticamente reprovada. 
Nenhum jogador recebe os pontos.

 Brócolis com 
Queijo

Evento tipo: Pizza

Ninguém baixa deputados na mesa 
no seu próximo turno, inclusive o 
quem baixar esta pizza

 Reportagem 
Investigativa

Evento tipo: Mídia

Uma reportagem revelou falhas na 
Proposição. Acrescente 2 pontos à 
proposição



 Informe 
Publicitário

Evento tipo: Mídia

Um informe conquistou apoiadores. 
Reduza 2 pontos da proposição

 Imprensa 
Marrom

Evento tipo: Mídia

Uma notícia criticou o projeto. 
Acrescente 1 ponto à proposição

 Anúncio na TV

Evento tipo: Mídia

Um anuncio conseguiu apoio da 
população. Reduza 1 ponto da 
proposição

 Passeata

Evento tipo: Manifestação Popular

Nenhum deputado entra em jogo no 
próximo turno de cada jogador e 
reduz 02 pontos da proposição

 Greve

Evento tipo: Manifestação Popular

Pula 02 turnos do jogador alvo

 DDOS

Evento tipo: Manifestação Popular

Cartas de Mídia não podem ser 
baixadas até a próxima proposição

 Homenagem 
Especial

Evento tipo: Reunião Solene

Recupera 02 cartas de pizza para o 
baralho de ações

 Abaixo 
Assinado

Evento tipo: Manifestação Popular

Reduz 01 ponto da proposição em 
jogo

 Compartillhar é 
Legal

Evento tipo: Coligação

Troque um deputado qualquer seu 
por um deputado qualquer do 
jogador alvo



 Hackers na 
Camara

Evento tipo: Coligação

Conquista 01 deputado do jogador 
alvo para a sua mesa

 Eficiência 
Legislativa

Evento tipo: Coligação

Aprova automaticamente uma 
Proposição

 Transparência 
Total

Evento tipo: Coligação

Conquista 01 Comissão do jogador 
alvo para a sua mesa

 Dados Abertos

Evento tipo: Coligação

Conquista 2 deputados do jogador 
alvo para a sua mesa

 Aniversário da 
Constituição

Evento tipo: Reunião Solene

Recupera 10 cartas de deputados 
para o baralho de ações. Embaralhe 
as cartas após o resgate.

 Reunião de 
madrugada

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Recupera uma carta de Coligação 
para a sua mão

 Reunião de 
domingo

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Recupera uma carta de Pizza para a 
sua mão

 Reunião de 
sábado

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Recupera uma carta de Mídia para 
sua mão

 Reunião de 
sexta à noite

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Recupera duas cartas de Deputado 
já usadas para sua mão



 Reunião de 
segunda à noite

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Recupera uma carta de Comissão já 
usada para sua mão

 Quatro Queijos

Evento tipo: Pizza

Cancela uma ação de Coligação. 
Pode ser baixada no turno de outro 
jogador.

 Pepperoni

Evento tipo: Pizza

O jogador alvo fica proibido de 
jogar Comissões por 2 de seus 
turnos

PL 6445/2009

=09

CSSF

Institui o Fundo Nacional de 

Combate ao Câncer. 

PL 7309/2010

=10

CSPCCO

Dispõe sobre o direito de acesso 

gratuito dos órgãos de segurança 

ao rádio e à televisão, e dá outras 

providências.  

PL 5742/2013

=13

CSPCCO

Aplica sanções à pessoa jurídica 

de direito privado em cujos 

estabelecimentos sejam 

praticados a prostituição e o 

tráfico de pessoas. 

PL 1011/2011

=11

CSPCCO

Define o crime de Intimidação 

escolar no Código Penal 

Brasileiro e dá outras 

providências.  

PL 3835/2012

=12

CECODFL

Dispõe sobre as áreas 

consolidadas em áreas de 

preservação permanente e em 

áreas de reserva legal, e dá outras 

providências. 

PL 3682/2012

=12

CECODFL

Dispõe sobre mineração em 

unidades de conservação. 



PL 798/2011

=11

CECODFL

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

serem subterrâneas as instalações 

de distribuição de energia 

elétrica, quando realizadas em 

ruas das cidades que tenham 

setores de valor histórico, 

reconhecidos por órgãos estatais, 

especialmente os tombados pelo 

Instituto do Patrimônio e Artístico 

PL 2101/2011

=11

CMADS

Dispõe sobre incentivo fiscal para 

o setor produtivo, para adequação 

ambiental em seu processo de 

produção e descarte. 

PL 3016/2011

=11

CMADS

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

o material didático adquirido para 

o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e para o 

Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM) ser confeccionado com 

matéria prima reciclada. 

PL 4109/2012

=12

CMADS

Institui o Programa Nacional de 

Conservação, Uso Racional e 

Reaproveitamento das Águas. 

PEC 147/2012

=12

PEC14712

Fixa parâmetros para a 

remuneração dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do 

Brasil, dos Auditores Fiscais do 

Trabalho e do grau ou nível 

máximo da carreira dos 

servidores do Banco Central do 

Brasil. 

PL 1375/2007

=07

CERESOLI

Dispõe sobre o parcelamento, 

isenção de multas e renegociação 

de débitos da Contribuição para 

Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS de 

responsabilidade das sociedades 

de advogados regularmente 

inscritas e dá outras providências. 

PL 3084/2012

=12

CERESOLI

Dispõe sobre a forma de 

pagamento do auxílio financeiro 

da União aos Estados e 

Municípios que abrigarão sedes e 

subsedes dos jogos da Copa das 

Confederações e Copa do Mundo 

de Futebol no Brasil em 2013 e 

2014. Respeitando a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, isenta os 

PL 2691/2007

=07

CERESOLI

Fixa os valores das anuidades e 

multas por violação da ética no 

âmbito dos Conselhos de 

Enfermagem e dá outras 

providências.  

PL 5969/2013

=13

CDU

Estabelece limite quanto ao 

tamanho de propriedades rurais 

que se encontrem em áreas 

limítrofes de municípios com 

mais de cem mil habitantes e dá 

outras providências. 



PL 2539/2011

=11

CDEIC

Determina a impressão de 

advertência em rótulos e 

embalagens de alimentos, 

medicamentos e cosméticos que 

contenham os corantes sintéticos, 

acerca de seus respectivos efeitos 

colaterais e de proibição de 

consumo por crianças e outros, e 

dá providências.  

PL 376/2011

=11

CDEIC

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

manutenção e regulagem de 

calibrador de pneus.  

PL 4233/2012

=12

CDEIC

Dispõe sobre restrições a 

exposição à venda, 

comercialização e entrega ao 

consumo do álcool etílico 

hidratado e anidro, e dá outras 

providências. 

PL 2959/2011

=11

CDC

Proíbe a cobrança da taxa de 

reserva, ou taxa de matrícula, 

cobrado antecipadamente, 

anterior à prestação dos serviços 

educacionais, com vistas a 

garantir a vaga do aluno no ano 

letivo seguinte. 

PL 1593/2011

=11

CDC

Modifica a Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, que dispõe 

sobre a proteção do consumidor e 

dá outras providências, 

assegurando o cancelamento de 

adesão. 

PL 505/2011

=11

CDC

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

informação em cardápios e 

cartazes de bares, restaurantes, 

lanchonetes e similares sobre os 

valores calóricos dos alimentos e 

refeições oferecidos ao 

consumidor. 

PL 5198/2013

=13

CVT

Dispõe sobre a instalação de visor 

digital de velocidade nos ônibus 

interestaduais, e dá outras 

providências. 

PL 5126/2013

=13

CCTCI

Dispõe sobre a reserva de canais 

destinados às Assembleias 

Legislativas estaduais. 

PL 1397/2011

=11

CCTCI

Institui a Política Nacional de 

Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico do Setor 

Farmacêutico. 



PL 618/2007

=07

CCTCI

Dispõe sobre prazo de validade 

do crédito do telefone celular 

habilitado no Plano de Serviço 

Pré-Pago. 

PL 138/2011

=11

CCJC

Dispõe sobre normas de 

segurança e de manutenção em 

brinquedos dos parques infantis 

localizados em estabelecimentos 

de educação infantil e de ensino 

fundamental. 

PL 2431/2011

=11

CCJC

Proíbe a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária de vetar a 

produção e comercialização dos 

anorexígenos: sibutramina, 

anfepramona, femproporex e 

mazindol.  

PL 2211/2007

=07

CCJC

Dispõe sobre a perda do mandato 

parlamentar em casos de 

desfiliação ou infidelidade 

partidária. 

PL 5860/2013

=13

CAPADR

Dispõe sobre o perdão de dívidas 

oriundas de operações de crédito 

rural contratadas com instituições 

financeiras federais na área de 

atuação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene) e dá outras 

providências. 

PL 3487/2012

=12

CAPADR

Dispõe sobre a comercialização, a 

estocagem e o trânsito de arroz, 

trigo, feijão, cebola, cevada e 

aveia e seus derivados importados 

de outros países, para consumo e 

comercialização interno, e dá 

outras providências.  

PL 52/2011

=11

CAPADR

Institui o Sistema Nacional de 

Certificação da Produção da 

Agricultura Familiar e cria o Selo 

da Produção da Agricultura 

Familiar. 

PL 5459/2013

=13

CVT

Dispõe sobre as ações a serem 

executadas na recuperação de 

veículos furtados ou roubados. 

PL 4190/2012

=12

CVT

Denomina "Rodovia Inspetor 

Jonas Pezzo Costa", o trecho 

entre o km 693 e o km 0,00 da 

BR 354, que liga os municípios 

de Caxambu/MG e Itatiaia-RJ 

(viaduto sobre o km 330 da 

rodovia Presidente Dutra). 



PL 4296/2008

=08

CTASP

Dispõe sobre a estabilidade de 

empregados de empresas objeto 

de cisão, fusão, incorporação ou 

agrupamento societário. 

PL 3145/2008

=08

CTASP

Dispõe sobre a contratação de 

assistentes sociais. 

PL 6230/2013

=13

CTASP

Dispõe sobre o subsídio do 

Procurador Geral da República.  

PL 7941/2010

=10

CSSF

Dispõe sobre o reajuste valor do 

das aposentadorias mantidas pela 

Previdência Social. 

PL 1683/2007

=07

CSSF

Dispõe sobre a adição de ácido 

fólico no açúcar. 


