
Para 1 a 4 jogadores

Rodada Inicial

Coloque o Baralho de Proposições de um lado da mesa. Coloque o Baralho de Ações do outro lado da 
mesa. Um jogador põe no centro do mesa uma Proposição para discussão.

Em seguida, cada jogador saca 4 cartas em seus respectivos turnos do Baralho de Ações para Sua Mão.

O Turno

No seu turno você pode baixar 01 carta de Deputado ou 01 carta de Estratégia para Sua Mesa para somar 
pontos e tentar deliberar uma proposição. Vocẽ não é obrigado a baixar cartas em seu turno. Escolha 
bem sua estratégia.

Os jogadores se alternam em turnos em sentido horário. 

A Deliberação

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

As cartas de Deputados valem 3 pontos.

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

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

O Fim do Jogo

O jogo termina quando algum jogador conseguir deliberar 5 proposições.

Então, os jogadores somam as pontuações das Proposições que aprovaram a fim de montar um placar do 
jogo. Se destaca o jogador com maior quantidade de pontos, independente da quantidade de 
proposições que conseguiu deliberar.



DEM - BA

Dep. CLAUDIO CAJADO

=3

PDT - PE

Dep. WOLNEY QUEIROZ

=3

DEM - PE

Dep. MENDONÇA FILHO

=3

PT - MS

Dep. VANDER LOUBET

=3

PP - GO

Dep. SANDES JÚNIOR

=3

PMDB - GO

Dep. LEANDRO VILELA

=3

PCdoB - AP

Dep. EVANDRO 
MILHOMEN

=3

PMDB - CE

Dep. ANÍBAL GOMES

=3

PSD - AM

Dep. DR. LUIZ FERNANDO

=3



PSD - AL

Dep. JOÃO LYRA

=3

PDT - DF

Dep. REGUFFE

=3

PTB - GO

Dep. JOVAIR ARANTES

=3

PP - RS

Dep. LUIS CARLOS HEINZE

=3

PTB - PR

Dep. ALEX CANZIANI

=3

DEM - MG

Dep. JAIRO ATAÍDE

=3

PDT - MA

Dep. WEVERTON ROCHA

=3

PR - RJ

Dep. FRANCISCO 
FLORIANO

=3

PSD - BA

Dep. FERNANDO TORRES

=3



PRP - BA

Dep. JÂNIO NATAL

=3

SD - PE

Dep. AUGUSTO COUTINHO

=3

PSB - PR

Dep. LEOPOLDO MEYER

=3

DEM - SP

Dep. RODRIGO GARCIA

=3

PSB - SP

Dep. KEIKO OTA

=3

PMDB - TO

Dep. JÚNIOR COIMBRA

=3

PTB - RJ

Dep. WALNEY ROCHA

=3

PMDB - AL

Dep. RENAN FILHO

=3

PSD - BA

Dep. JOSÉ NUNES

=3



PCdoB - SP

Dep. DELEGADO 
PROTÓGENES

=3

PSDB - SP

Dep. VAZ DE LIMA

=3

PTB - PE

Dep. JORGE CÔRTE REAL

=3

PRB - SP

Dep. OTONIEL LIMA

=3

PRB - RR

Dep. JHONATAN DE JESUS

=3

PSD - TO

Dep. IRAJÁ ABREU

=3

PT - BA

Dep. EMILIANO JOSÉ

=3

SD - SP

Dep. PAULO PEREIRA DA 
SILVA

=3

PP - MG

Dep. LUIZ FERNANDO 
FARIA

=3



DEM - PB

Dep. EFRAIM FILHO

=3

PR - MA

Dep. DAVI ALVES SILVA 
JÚNIOR

=3

PMDB - MG

Dep. ANTÔNIO ANDRADE

=3

PT - PR

Dep. ANGELO VANHONI

=3

PMDB - RJ

Dep. PEDRO PAULO

=3

PT - BA

Dep. RUI COSTA

=3

PMDB - MG

Dep. SARAIVA FELIPE

=3

PMDB - MG

Dep. MAURO LOPES

=3

DEM - MG

Dep. LAEL VARELLA

=3



PT - RJ

Dep. LUIZ SÉRGIO

=3

PROS - AL

Dep. GIVALDO CARIMBÃO

=3

PR - BA

Dep. JOSÉ ROCHA

=3

 CDC 

Comissão de Defesa do 
Consumidor

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CCTCI 

Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e 

Informática

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CAPADR 

Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CMADS 

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CSPCCO 

Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime 

Organizado

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CCULT 

Comissão de Cultura

=10

Estratégia tipo: Comissão



 CTASP 

Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CSSF 

Comissão de Seguridade Social 
e Família

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CME 

Comissão de Minas e Energia

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CFT 

Comissão de Finanças e 
Tributação

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CDEIC 

Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e 

Comércio

=10

Estratégia tipo: Comissão

 CDU 

Comissão de Desenvolvimento 
Urbano

=10

Estratégia tipo: Comissão

 Muçarela

Estratégia tipo: Pizza

Pula o turno de um jogador que 
você escolher.

 Calabresa

Estratégia tipo: Pizza

A proposição atual é arquivada. 
Nenhum jogador recebe os 
pontos.

 Brócolis com Quatro 
Queijos

Estratégia tipo: Pizza

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



 Reportagem 
Investigativa

Estratégia tipo: Mídia

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

 Informe Publicitário

Estratégia tipo: Mídia

Um informe conquistou 
apoiadores. Reduza 2 pontos da 
proposição.

 Imprensa Marrom

Estratégia tipo: Mídia

Uma notícia criticou o projeto. 
Acrescente 1 ponto à 
proposição.

 Anúncio na TV

Estratégia tipo: Mídia

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

 Passeata

Estratégia tipo: Manifestação 

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

 Greve

Estratégia tipo: Manifestação 

Pula 02 turnos do jogador que 
você escolher.

 DDOS

Estratégia tipo: Manifestação 

Cartas de Mídia não podem ser 
baixadas até a próxima 
proposição.

 Homenagem Especial

Estratégia tipo: Reunião Solene

Recupera 02 cartas de pizza 
para o baralho de ações

 Abaixo Assinado

Estratégia tipo: Manifestação 

Reduz 01 ponto da proposição 
em jogo.



 Compartillhar é Legal

Estratégia tipo: Coligação

Troque um deputado qualquer 
seu por um deputado qualquer 
de um jogador que você 
escolher.

 Hackers na Camara

Estratégia tipo: Coligação

Conquista 01 deputado do 
jogador que você escolher para 
a Sua Mesa.

 Eficiência Legislativa

Estratégia tipo: Coligação

Delibera automaticamente uma 
Proposição. Você recebe os 
pontos e não perde deputados.

 Transparência Total

Estratégia tipo: Coligação

Conquista 01 Comissão do 
jogador que você escolher para 
a Sua Mesa.

 Dados Abertos

Estratégia tipo: Coligação

Conquista 2 deputados do 
jogador que você escolher para 
a Sua Mesa.

 Aniversário da 
Constituição

Estratégia tipo: Reunião Solene

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

 Reunião de madrugada

Estratégia tipo: Reunião 

Recupera uma carta de 
Coligação para a sua Mão.

 Reunião de domingo

Estratégia tipo: Reunião 

Recupera uma carta de Pizza 
para a sua Mão.

 Reunião de sábado

Estratégia tipo: Reunião 

Recupera uma carta de Mídia 
para Sua Mão.



 Reunião de sexta à 
noite

Estratégia tipo: Reunião 

Recupera duas cartas de 
Deputado já usadas para sua 
Mão.

 Reunião de segunda à 
noite

Estratégia tipo: Reunião 

Recupera uma carta de 
Comissão já usada para sua 
Mão

 Quatro Queijos

Estratégia tipo: Pizza

O jogador que você escolher 
fica proibido de jogar 
Deputados por 2 de seus turnos

 Pepperoni

Estratégia tipo: Pizza

O jogador que você escolher 
fica proibido de jogar 
Comissões por 2 de seus turnos

PL 5618/2013

=13

CSPCCO

Autoriza o Poder Executivo a 
transformar em Projeto de 
Estado o programa denominado 
Fé na Prevenção. 

PL 6050/2013

=13

CSPCCO

Dispõe que o policial civil ou 
militar que estiver sob 
investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado 
disparos com arma de fogo 
contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no 
exercício de suas atribuições, 
somente poderão sofrer 
possíveis punições e 

PL 107/2011

=11

CME

Isenta do imposto de 
importação as lâmpadas 
fluorescentes (CFL"s) e ou 
diodos (LED''s) e dá outras 
providências. 

PL 2117/2011

=11

CME

Dispõe sobre a criação do Plano 
de Desenvolvimento Energético 
Integrado e do Fundo de 
Energia Alternativa. 

PL 6402/2013

=13

CME

Dispõe sobre a redução no 
índice de perdas pelas 
concessionárias ou 
permissionárias dos serviços 
públicos de distribuição e 
abastecimento de água potável, 
e dá outras providencias. 



PL 6896/2013

=13

CMADS

Acresce inciso ao parágrafo 
único do ao art. 13 da Lei nº 
9.795, de 27 de abril de 1999, 
para prever a coleta seletiva de 
lixo eletrônico de pequeno 
porte nas escolas. 

PL 1301/2007

=07

CMADS

Dispõe sobre o uso e a 
conservação do solo e da água 
no meio rural. 

PL 3409/2012

=12

CMADS

Torna obrigatória a informação, 
impressa nos rótulos de artigos 
de consumo industrializados 
comercializados no Brasil da 
forma de descarte ou retorno 
da embalagem e do produto 
após o consumo. 

PL 2001/2011

=11

CFT

Dispõe sobre o uso de títulos da 
dívida pública mobiliária federal 
interna - DPMFi em operações 
de securitização com o objetivo 
de financiar projetos de 
infraestrutura econômica e 
social, cria os Certificados de 
Recebíveis de Investimento em 
Infraestrutura - CRII e o Fundo 
Garantidor dos Certificados de 

PL 6214/2009

=09

CFT

Estabelece a responsabilidade 
objetiva das instituições 
financeiras por danos sofridos 
pelos usuários de seus serviços. 

PL 6170/2013

=13

PL617013

Regulamenta as atividades de 
operador de Marketing 
Multinível no Brasil. 

PL 5860/2013

=13

CFT

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 619/2011

=11

CDU

Dispõe sobre a implantação de 
agrovilas e dá outras 
providências. 

PL 4481/2012

=12

CDU

Dispõe sobre o exercício 
domiciliar de profissão liberal 
(home office). 



PL 6945/2013

=13

CDU

Dispõe sobre as cooperativas 
habitacionais. 

PL 3547/2012

=12

CDEIC

Dispõe sobre a informação do 
ano de fabricação e do ano-
modelo no Certificado de 
Registro de Veículo e no 
Certificado de Licenciamento 
Anual, previstos na Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997. 

PL 4673/2012

=12

CDEIC

Dispõe sobre a previsão para 
que os produtos primários e 
semi-elaborados destinados à 
exportação sejam tributados 
progressivamente. 

PL 3122/2012

=12

CDEIC

Proíbe a fabricação, a 
importação, a distribuição e a 
comercialização de fraldas 
descartáveis que contenham em 
sua composição substância ou 
matéria não biodegradável. 

PL 5632/2009

=09

CDC

Dispõe sobre a padronização de 
documentos públicos e 
privados. 

PL 477/2011

=11

CDC

Dispõe sobre o cumprimento do 
horário de início anunciado para 
apresentações ofertadas ao 
público em geral.  

PL 5583/2013

=13

CDC

Estabelece o tempo máximo de 
espera para atendimento de 
clientes nas lojas operadoras de 
telefonia fixa e celular, e dá 
outras providências. 

PL 37/2011

=11

PL003711

Dispõe sobre o regime de 
aproveitamento das substâncias 
minerais, com exceção dos 
minérios nucleares, petrôleo, 
gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos e das 
substâncias minerais 
submetidas ao regime de 
licenciamento de que trata o 
inciso III do art. 2º do Decreto-

PL 7354/2014

=14

CCULT

Cria o Fundo de 
Desenvolvimento da Mídia 
Independente, e dá outras 
providências.  



PL 6419/2013

=13

CCULT

Denomina "José Alencar Gomes 
da Silva" o campus da 
Universidade Federal de Viçosa, 
localizado no município de Rio 
Paranaíba-MG.  

PL 4491/2012

=12

CCULT

Denomina "Viaduto Vereador 
Ângelo Baccin" o viaduto 
construído no km 489 da 
Rodovia Regis Bittencourt, no 
Município de Cajati - SP. 

PL 3396/2008

=08

CCTCI

Dispõe sobre a comercialização 
de equipamentos de radiação. 

PL 1397/2011

=11

CCTCI

Institui a Política Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Setor 
Farmacêutico. 

PL 7070/2014

=14

CAPADR

Dispõe sobre a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos 
provenientes de corpos de água 
de domínio da União, e dá 
outras providências. 

PL 5194/2005

=05

CAPADR

Determina que frigoríficos com 
registro no Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) informem, 
diariamente, ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento os preços, 
quantidades e outras 
características dos bovinos 
adquiridos para abate. 

PL 3541/2012

=12

CAPADR

Obriga as indústrias 
processadoras de laranja in 
natura a adquirirem percentual 
mínimo de matéria-prima junto 
a produtores rurais, quando 
tiverem recebido financiamento 
do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES. 

PL 7927/2014

=14

CTASP

Dispõe sobre a criação de 
cargos de provimento efetivo no 
Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região e dá 
outras providências. 

PL 7836/2014

=14

CTASP

Institui a gratificação por 
exercício cumulativo de oficios e 
de função administrativa dos 
membros da Defensoria Pública 
da União e dá outras 
providências. 



PL 2889/2008

=08

CTASP

Dispõe sobre a criação do 
Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais de 
Profissionais de Artes Marciais e 
dá outras providências. 

PL 328/2011

=11

CSSF

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
do fornecimento de fraldas 
descartáveis aos portadores de 
necessidade especial e idosos. 

PL 1257/2007

=07

CSSF

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de as empresas transportadoras 
orientarem os passageiros 
sobre a prevenção da trombose 
venosa profunda. 

PL 373/2011

=11

CSSF

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de as embalagens de 
medicamentos conterem tampa 
de segurança. 

PL 2735/2011

=11

CSPCCO

Torna obrigatória a vigilância, 
pelos órgãos de segurança 
pública estaduais e distrital ou 
pelas guardas municipais, das 
escolas públicas de Ensino 
Infantil, Fundamental e Médio. 


