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
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Muçarela
Pula o turno do jogador alvo
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Evento tipo: Pizza

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

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

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

Evento tipo: Pizza

Evento tipo: Pizza

Evento tipo: Mídia

Informe
Publicitário

Imprensa
Marrom

Anúncio na TV

Um informe conquistou apoiadores.
Reduza 2 pontos da proposição

Uma notícia criticou o projeto.
Acrescente 1 ponto à proposição

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

Evento tipo: Mídia

Evento tipo: Mídia

Evento tipo: Mídia

Passeata

Greve

DDOS

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

Evento tipo: Manifestação Popular

Pula 02 turnos do jogador alvo

Evento tipo: Manifestação Popular

Cartas de Mídia não podem ser
baixadas até a próxima proposição

Evento tipo: Manifestação Popular

Homenagem
Especial
Recupera 02 cartas de pizza para o
baralho de ações

Abaixo
Assinado
Reduz 01 ponto da proposição em
jogo

Compartillhar é
Legal
Troque um deputado qualquer seu
por um deputado qualquer do
jogador alvo

Evento tipo: Reunião Solene

Evento tipo: Manifestação Popular

Evento tipo: Coligação

Hackers na
Camara

Eficiência
Legislativa

Transparência
Total

Aprova automaticamente uma
Proposição

Conquista 01 Comissão do jogador
alvo para a sua mesa

Conquista 01 deputado do jogador
alvo para a sua mesa

Evento tipo: Coligação

Evento tipo: Coligação

Evento tipo: Coligação

Dados Abertos

Aniversário da
Constituição

Reunião de
madrugada

Conquista 2 deputados do jogador
alvo para a sua mesa

Evento tipo: Coligação

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

Evento tipo: Reunião Solene

Recupera uma carta de Coligação
para a sua mão

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Reunião de
domingo

Reunião de
sábado

Reunião de
sexta à noite

Recupera uma carta de Pizza para a
sua mão

Recupera uma carta de Mídia para
sua mão

Recupera duas cartas de Deputado
já usadas para sua mão

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Reunião de
segunda à noite

Quatro Queijos

Pepperoni

Recupera uma carta de Comissão já
usada para sua mão

Evento tipo: Reunião Extraordinária

PL 3835/2012
CECODFL

Dispõe
sobre
as
áreas
consolidadas em áreas de
preservação permanente e em
áreas de reserva legal, e dá outras
providências.
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Cancela uma ação de Coligação.
Pode ser baixada no turno de outro
jogador.

Evento tipo: Pizza

Evento tipo: Pizza

PL 3682/2012

PL 1703/2011

CECODFL

Dispõe sobre mineração
unidades de conservação.

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

CMADS

em

Dispõe sobre a instalação do
denominado "Telhado Verde" e dá
outras providências.
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PL 2534/2007

PL 5721/2013

CMADS

CMADS

PL 5681/2013
CERESOLI

Regula a constituição e o
funcionamento das entidades
certificadoras de manejo florestal.

Dispõe sobre a criação do
Certificado de Energia do
Resíduo, a ser concedido às
pessoas jurídicas que produzirem
energia elétrica através do
tratamento térmico de resíduo
urbano, industrial, hospitalar e
lodo de esgoto.

Estabelece a obrigatoriedade de
contratação de energia elétrica
produzida a partir de fonte eólica
por meio de leilões e dá outras
providências.

=07

=13

=13

PL 7676/2010
CERESOLI

PL 840/2011
CERESOLI

PL 7894/2010
CE

Dispõe sobre a equiparação de
mini e pequenos produtores rurais
aos agricultores familiares nos
contratos de crédito rural com
recursos
dos
Fundos
Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, e dá outras
providências.

Disciplina a declaração da perda
da
propriedade
ou
posse
adquiridas por atividade ilícita,
regulamenta a Ação Civil Pública
de Extinção de Domínio para tal
fim, e dá outras providências.

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.
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PL 3961/2004
CE

PEC 82/2007
PEC08207

PL 604/2011
CE

Permite a utilização dos recursos
do Fundo de Garantia do Tempo
de
Serviço
(FGTS)
para
pagamento de parcelas de
anuidade escolar do trabalhador
ou de seus filhos dependentes, de
até 24 (vinte e quatro) anos de
idade.

Acresce os arts. 132-A e 135-A e
altera o art. 168 da Constituição
Federal.

Dispõe sobre a Política de
Prevenção à Violência contra os
Profissionais
do
Magistério
Público e Privado e dá outras
providências.
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PL 5015/2013
CDU

PL 5895/2013
CDEIC

PL 4015/2012
CDEIC

Inclui dispositivo na Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001
(Estatuto da Cidade), que
prevendo, nas cidades com mais
de duzentos mil habitantes,
contrapartida pela valorização
imobiliária
decorrente
do
aumento do potencial construtivo
ou da alteração de uso de solo.

Dispõe sobre separação dos
serviços de telefonia e de
provisão
de
acesso
a
infraestrutura
de
telecomunicações.

Proíbe a prescrição do direito do
consumidor
aos
pontos
acumulados em programas de
fidelidade junto a qualquer
fornecedor.
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PL 1837/2011
CDEIC

PL 505/2011
CDC

PL 4417/2012
CDC

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
rotulagem adequada dos produtos
que
contenham
ativos
da
biodiversidade brasileira ou do
conhecimento tradicional a ela
associado.

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.

Proíbe o fornecimento de
qualquer produto servido em
restaurantes,
bares
e
estabelecimentos congêneres sem
a
prévia
solicitação
do
consumidor.
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PL 2481/2011
CDC

PL 4543/2012
CCULT

PL 926/2011
CCULT

Dispõe sobre a limitação dos
juros das operações de crédito
rotativo
praticadas
pelas
instituições
financeiras
na
modalidade denominada cheque
especial.

Inscreve o nome Francisco de
Paula Cândido Xavier no Livro
dos Heróis da Pátria.

Declara
o
Movimento
Tradicionalista Gaúcho - MTG
como Patrimônio Histórico e
Cultural do Brasil.
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PL 4804/2012
CTASP

PL 4928/2013
CCULT

PL 5126/2013
CCTCI

Tipifica a conduta de deixar de
repassar as contribuições ao
FGTS
recolhidas
dos
contribuintes à Caixa Econômica
Federal, no prazo e forma legal
ou convencional como crime de
apropriação indébita do depósito
de
FGTS
e
dá
outras
providências.

Denomina LUIZ GONZAGA DO
NASCIMENTO - O REI DO
BAIÃO, o Canal da transposição
das águas do Rio São Francisco
para o semi-árido nordestino.

Dispõe sobre a reserva de canais
destinados
às
Assembleias
Legislativas estaduais.
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PL 6304/2013
CCTCI

Institui Regime
Tributação para
manutenção de
Processamento de
Centers.

PL 5534/2009
CCTCI

PL 4291/2004
CCJC

Especial de
instalação e
Centros de
Dados - Data

Veda a transmissão de lutas
marciais pelas emissoras de
televisão na forma que especifica
e dá outras providências.

Define os objetivos, métodos e
modalidades da participação do
governo
brasileiro
em
negociações
comerciais
multilaterais,
regionais
ou
bilaterais.
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PL 6483/2006
CCJC

PL 3925/2012
CCJC

PL 5947/2013
CAPADR

Dispõe sobre o fornecimento de
alimentação diferenciada para
crianças
e
adolescentes
portadores de diabetes nas escolas
públicas brasileiras.

Determina o uso obrigatório do
colete salva-vidas pelo tripulante
e pelo passageiro de embarcação
aberta que realiza navegação
fluvial.

Dispõe sobre isenção do Imposto
Territorial Rural ao imóvel rural
que tiver, no mínimo, 60% de sua
cobertura
vegetal
original
preservada.
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PL 6176/2013
CAPADR

PL 2703/2011
CTASP

PL 371/2011
CTASP

Institui a Política Nacional de
Incentivo à Formação de Bancos
Comunitários de Sementes e
Mudas de Variedades e Cultivares
Locais, Tradicionais ou Crioulos.

Dispõe sobre a movimentação da
conta vinculada do trabalhador no
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço para a construção de
imóvel para moradia própria.

Prevê punição e mecanismos de
fiscalização contra a desigualdade
salarial entre homens e mulheres.
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PL 2531/2011
CSSF

PL 1606/2011
CSSF

PL 7941/2010
CSSF

Obriga os estabelecimentos de
saúde da rede pública e privada a
notificar
os
casos
de
atendimentos que envolvam
acidentes,
de
crianças
e
adolescentes de 0 a 14 anos.

Dispõe sobre a dispensação de
medicamentos para doenças raras
e graves, que não constam em
listas
de
medicamentos
excepcionais padronizadas pelo
Sistema Único de Saúde - SUS.

Dispõe sobre o reajuste valor do
das aposentadorias mantidas pela
Previdência Social.
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PL 6699/2009
CSPCCO

PL 5742/2013
CSPCCO

Cria o Cadastro Nacional de
Pessoas Desaparecidas

Aplica sanções à pessoa jurídica
de direito privado em cujos
estabelecimentos
sejam
praticados a prostituição e o
tráfico de pessoas.
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