
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



SDD - BA

Dep. MARCOS 
MEDRADO

CCJC

+2

=3

PSD - BA

Dep. PAULO 
MAGALHÃES

CCJC

+2

=3

PT - BA

Dep. NELSON 
PELLEGRINO

CREDN

+2

=3

PSC - PR

Dep. TAKAYAMA

CCTCI

+2

=3

PSDB - GO

Dep. CARLOS 
ALBERTO LERÉIA

CREDN

+2

=3

PSD - SP

Dep. JEFFERSON 
CAMPOS

CREDN

+2

=3

SDD - ES

Dep. MANATO

CSSF

+2

=3

PT - BA

Dep. JOSIAS GOMES

CREDN

+2

=3

PP - MT

Dep. PEDRO HENRY

CSSF

+2

=3



SDD - PB

Dep. BENJAMIN 
MARANHÃO

CCJC

+2

=3

PSB - MG

Dep. STEFANO 
AGUIAR

CMADS

+2

=3

PSC - MA

Dep. COSTA 
FERREIRA

CEREFPO
L

+2

=3

SDD - TO

Dep. EDUARDO 
GOMES

CCTCI

+2

=3

PCdoB - AC

Dep. PERPÉTUA 
ALMEIDA

CEXMAR
A

+2

=3

PSD - AM

Dep. CARLOS SOUZA

CDC

+2

=3

PMDB - PR

Dep. ODÍLIO 
BALBINOTTI

CAPADR

+2

=3

PMDB - PR

Dep. HERMES 
PARCIANELLO

CVT

+2

=3

DEM - PR

Dep. ABELARDO 
LUPION

CAPADR

+2

=3



PT - RJ

Dep. BENEDITA DA 
SILVA

CEXMAR
A

+2

=3

PRB - SP

Dep. BETO MANSUR

CCTCI

+2

=3

PT - SP

Dep. FRANCISCO 
CHAGAS

CDC

+2

=3

PDT - DF

Dep. REGUFFE

CDC

+2

=3

PSDB - GO

Dep. VALDIVINO DE 
OLIVEIRA

CDEIC

+2

=3

PR - PR

Dep. LUIZ 
NISHIMORI

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

PSDB - SP

Dep. BRUNA FURLAN

CEXMAR
A

+2

=3

PCdoB - RS

Dep. ASSIS MELO

CTASP

+2

=3

PSD - TO

Dep. IRAJÁ ABREU

CMADS

+2

=3

PSDB - DF

Dep. LUIZ PITIMAN

CCJC

+2

=3

PSDB - SC

Dep. MARCO 
TEBALDI

CMADS

+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

PT - PR

Dep. ANGELO 
VANHONI

CCULT

+2

=3

PDT - CE

Dep. ANDRÉ 
FIGUEIREDO

CTASP

+2

=3

PT - RS

Dep. PAULO 
FERREIRA

CCULT

+2

=3

PV - SP

Dep. PENNA

CMADS

+2

=3

PMDB - RJ

Dep. FERNANDO 
LOPES

CDU

+2

=3



PMDB - RJ

Dep. EDSON 
EZEQUIEL

CVT

+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

 CDU 

Comissão de 
Desenvolvimento 

Urbano

=10

 CDC 

Comissão de Defesa 
do Consumidor

=10

 CCJC 

Comissão de 
Constituição e 
Justiça e de 
Cidadania

=10

 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

 CCULT 

Comissão de Cultura

=10

 CREDN 

Comissão de 
Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional

=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

 CE 

Comissão de 
Educação

=10

 CDEIC 

Comissão de 
Desenvolvimento 

Econômico, Indústria 
e Comércio

=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 1285/2011

=11

CSSF

Cria o Banco de Prótese 

Mamária. 

PL 6445/2009

=09

CSSF

Institui o Fundo Nacional de 

Combate ao Câncer. 



PL 654/2011

=11

CSSF

Dispõe sobre a obrigatoriedade 

do exame de prevenção do câncer 

ginecológico para as funcionárias 

públicas federais. 

PL 6565/2013

=13

CSPCCO

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 4758/2012

=12

CREDN

Autoriza o Poder Executivo a 

criar um Colégio Militar em 

Macapá - Capital do Estado do 

Amapá. 

PL 1092/2011

=11

CECODFL

Dispõe sobre a fiscalização 

referente ao envasilhamento, 

comercialização e distribuição 

fracionada de Gás Liquefeito de 

Petróleo - GLP. 

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 143/2011

=11

CMADS

Dispõe sobre o serviço de 

"Disque-Denúncia" de atos ou 

infrações praticadas contra o 

meio ambiente, e dá outras 

providências." 

PL 5013/2013

=13

PL501313

Estabelece normas gerais de 

política urbana e de proteção à 

saúde e ao meio ambiente 

associadas à implantação e ao 

compartilhamento da 

infraestrutura de 

telecomunicações. 



PL 4109/2012

=12

CMADS

Institui o Programa Nacional de 

Conservação, Uso Racional e 

Reaproveitamento das Águas. 

PL 4586/2012

=12

CMADS

Cria o Selo Nacional "Brasil sem 

Maus-Tratos" 

PL 7316/2010

=10

CERESOLI

Concede dilação de prazo para 

pagamento do imposto de 

importação, nas operações de 

importação de mercadoria, com o 

objetivo de incentivar a instalação 

de fábricas no país, e dá outras 

providências. 

PL 6326/2009

=09

CERESOLI

Acresce artigo à Lei nº 8.987, de 

1995 para reservar percentual das 

concessões, permissões ou 

autorizações de exploração do 

serviço de táxi para pessoas com 

deficiência. 

PL 3238/2008

=08

CERESOLI

Dispõe sobre a criação de cargos 

em comissão e funções de 

confiança no Quadro de Pessoal 

da Secretaria do Supremo 

Tribunal Federal. 

PL 5283/2013

=13

CE

Torna obrigatório o plano de 

evacuação em situações de risco 

em todos os estabelecimentos de 

ensino. 

PL 444/2011

=11

CE

Assegura a alfabetização em 

braile. 

PL 7894/2010

=10

CE

Dispõe sobre a criação de vagas 

nas instituições federais de ensino 

técnico de nível médio destinadas 

a programas de reinserção social 

de usuários e dependentes de 

drogas. 

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 5133/2013

=13

CDEIC

Regulamenta a rotulagem de 

produtos da nanotecnologia e de 

produtos que fazem uso da 

nanotecnologia. 

PL 3460/2004

=04

PL346004

Institui diretrizes para a Política 

Nacional de Planejamento 

Regional Urbano, cria o Sistema 

Nacional de Planejamento e 

Informações Regionais Urbanas e 

dá outras providências. 

PL 3448/2012

=12

CDEIC

Torna obrigatória a aquisição de 

veículos nacionais para os órgãos 

e entidades da administração 

pública direta e indireta da União. 

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 2481/2011

=11

CDC

Dispõe sobre a limitação dos 

juros das operações de crédito 

rotativo praticadas pelas 

instituições financeiras na 

modalidade denominada cheque 

especial. 

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 4550/2012

=12

CDC

Dispõe sobre a garantia contratual 

de veículo automotor.  

PL 5828/2013

=13

CCULT

Designa Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira como o patrono da 

urologia no Brasil. 

PL 197/2011

=11

CCULT

Dispõe sobre o desconto de 50% 

(cinqüenta por cento) em eventos 

culturais e artísticos para 

doadores de sangue. 



PL 6303/2009

=09

CCULT

Dispõe sobre o livre exercício da 

profissão de músico. 

PL 5126/2013

=13

CCTCI

Dispõe sobre a reserva de canais 

destinados às Assembleias 

Legislativas estaduais. 

PL 5534/2009

=09

CCTCI

Veda a transmissão de lutas 

marciais pelas emissoras de 

televisão na forma que especifica 

e dá outras providências. 

CVO 1 
PL346004 =%
VAR_2%gt

=04

 PL 
3460/200
4PL346004 

PL 5049/2013

=13

CCTCI

Concede incentivos fiscais do 

Imposto sobre a Renda para o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

PL 6002/1990

=90

CCJC

Veda a desconsideração da 

personalidade jurídica às 

entidades filantrópicas ou 

organizações de interesse público 

cujas atividades se caracterizem 

como sem fins lucrativos. 

PL 6531/2009

=09

CCJC

PL 3370/2012

=12

CCJC

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

vistorias periciais e manutenções 

periódicas nas edificações 

constituídas por unidades 

autônomas, públicas ou privadas, 

em todo o território nacional, e dá 

outras providências. Veda às 

empresas operadoras de Telefonia 

Celular, impor aos usuários de 

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 5947/2013

=13

CAPADR

Dispõe sobre isenção do Imposto 

Territorial Rural ao imóvel rural 

que tiver, no mínimo, 60% de sua 

cobertura vegetal original 

preservada.  

PL 5818/2013

=13

CVT

Impede a inscrição ou o registro 

de embarcação que não possua 

proteção no motor, eixo ou partes 

móveis que possam pôr em risco 

a integridade física dos 

passageiros e da tripulação. 

PL 5935/2013

=13

CVT

Cancela as multas por avanço de 

sinal aplicadas por fiscalização 

eletrônica no período 

compreendido entre as vinte e três 

e cinco horas, em todo o território 

Nacional. 

PL 3689/2012

=12

CVT

Dispõe sobre o florestamento das 

faixas laterais de domínio das 

rodovias. 

PL 4941/2013

=13

CTASP

Institui o Conselho de Gestão 

Fiscal e Responsabilidade Social 

(CGFRS) e cria o Índice 

Brasileiro de Responsabilidade 

Social (IBRS). 

PL 6568/2013

=13

CTASP

Institui a Política de Atenção 

Integral à Saúde do Homem. 

PL 1780/2007

=07

CTASP

Dispõe sobre a estabilidade 

provisória do trabalhador vítima 

de acidente de trabalho que 

apresenta redução na capacidade 

laboral. 


