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

Comissão de
Desenvolvimento
Urbano

Pula o turno do jogador alvo
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Calabresa
A proposição atual é
automaticamente reprovada.
Nenhum jogador recebe os pontos.
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Brócolis com
Queijo
Ninguém baixa deputados na mesa
no seu próximo turno, inclusive o
quem baixar esta pizza

Evento tipo: Pizza

Evento tipo: Pizza

Evento tipo: Pizza

Reportagem
Investigativa

Informe
Publicitário

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

Um informe conquistou apoiadores.
Reduza 2 pontos da proposição

Evento tipo: Mídia

Evento tipo: Mídia

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

Anúncio na TV
Um anuncio conseguiu apoio da
população. Reduza 1 ponto da
proposição

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

Evento tipo: Mídia

Evento tipo: Mídia

Evento tipo: Manifestação Popular

Greve

DDOS

Homenagem
Especial

Pula 02 turnos do jogador alvo

Cartas de Mídia não podem ser
baixadas até a próxima proposição

Recupera 02 cartas de pizza para o
baralho de ações

Evento tipo: Manifestação Popular

Evento tipo: Manifestação Popular

Evento tipo: Reunião Solene

Abaixo
Assinado

Compartillhar é
Legal

Hackers na
Camara

Reduz 01 ponto da proposição em
jogo

Evento tipo: Manifestação Popular

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

Evento tipo: Coligação

Conquista 01 deputado do jogador
alvo para a sua mesa

Evento tipo: Coligação

Eficiência
Legislativa

Transparência
Total

Aprova automaticamente uma
Proposição

Conquista 01 Comissão do jogador
alvo para a sua mesa

Dados Abertos
Conquista 2 deputados do jogador
alvo para a sua mesa

Evento tipo: Coligação

Evento tipo: Coligação

Evento tipo: Coligação

Aniversário da
Constituição

Reunião de
madrugada

Reunião de
domingo

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

Recupera uma carta de Coligação
para a sua mão

Recupera uma carta de Pizza para a
sua mão

Evento tipo: Reunião Solene

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Reunião de
sábado

Reunião de
sexta à noite

Reunião de
segunda à noite

Recupera uma carta de Mídia para
sua mão

Recupera duas cartas de Deputado
já usadas para sua mão

Recupera uma carta de Comissão já
usada para sua mão

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Evento tipo: Reunião Extraordinária

Quatro Queijos

Pepperoni

PL 780/2007
CSSF

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

Evento tipo: Pizza

PL 7309/2010
CSPCCO

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

Dispõe sobre a prática de
drenagem linfática manual nas
unidades de assistência de saúde
do país.
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Evento tipo: Pizza

PL 1011/2011

PL 5742/2013

CSPCCO

CSPCCO

Dispõe sobre o direito de acesso
gratuito dos órgãos de segurança
ao rádio e à televisão, e dá outras
providências.

Define o crime de Intimidação
escolar
no
Código
Penal
Brasileiro
e
dá
outras
providências.

Aplica sanções à pessoa jurídica
de direito privado em cujos
estabelecimentos
sejam
praticados a prostituição e o
tráfico de pessoas.
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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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PL 3682/2012

PL 798/2011

CECODFL

Dispõe sobre mineração
unidades de conservação.

CECODFL

em

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
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PL 143/2011
CMADS

PL 3016/2011

PL 4109/2012

CMADS

CMADS

Dispõe sobre o serviço de
"Disque-Denúncia" de atos ou
infrações praticadas contra o
meio ambiente, e dá outras
providências."

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.

Institui o Programa Nacional de
Conservação, Uso Racional e
Reaproveitamento das Águas.
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PL 3460/2004
PL346004

PL 5091/2013
CERESOLI

PL 777/2007
CERESOLI

Institui diretrizes para a Política
Nacional
de
Planejamento
Regional Urbano, cria o Sistema
Nacional de Planejamento e
Informações Regionais Urbanas e
dá outras providências.

Amplia
incentivos
fiscais
relativos ao Programa de
Alimentação do Trabalhador
(PAT).

Cria Programa de Fornecimento
de Leite a Famílias Carentes e de
Baixa Renda e dá outras
providências.

=04

=13

=07

PL 1726/2011
CERESOLI

PL 2735/2011
CE

PL 4516/2012
CE

Concede benefícios fiscais do
Imposto sobre a Renda, do
Imposto de Importação e do
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
a
empresas
industriais em municípios com
até quinze mil habitantes.

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.

Institui o Programa "Horta na
Escola", que dispõe sobre
medidas de incentivo à utilização
de hortas nas escolas como meio
de promoção da educação e do
desenvolvimento, acrescendo o
inciso VII, no art. 11, da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de
1996.
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PL 4025/2012
CE

PL 5969/2013
CDU

PL 3448/2012
CDEIC

Proíbe a exigência de substituição
dos livros didáticos por tablets
nas instituições de ensino
fundamental, médio e superior.

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.

Torna obrigatória a aquisição de
veículos nacionais para os órgãos
e entidades da administração
pública direta e indireta da União.
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PL 5315/2013
CDEIC

PL 3942/2012
CDEIC

PL 1501/2011
CVT

Dispõe sobre a segurança de
veículo em estacionamento e
quando da sua entrega para
manobrista,
e
dá
outras
providências.

Dispõe sobre a vigilância
sanitária a que ficam sujeitos os
medicamentos, altera a Lei nº
6.360, de 23 de setembro de
1976.

Estabelece a obrigatoriedade de
caixa-preta para os automóveis
novos a partir de 2014 e dá outras
providências.
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PL 2959/2011
CDC

PL 2481/2011
CDC

PL 1332/2011
CCULT

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.

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

Confere ao Município de
Camboriú o título de "Capital
Nacional das Missões Cristãs".
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PL 4794/2012

PL 4126/2012

CCULT

CCULT

PL 5126/2013
CCTCI

Institui como a Capital Nacional
do Enoturismo o Vale dos
Vinhedos no Rio Grande do Sul.

Denomina "Tubertino Martins
Araújo" o viaduto no quilômetro
39,7 da BR-050, no município de
Araguari, Minas Gerais.

Dispõe sobre a reserva de canais
destinados
às
Assembleias
Legislativas estaduais.
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PL 1397/2011
CCTCI

PL 2400/2007
CCTCI

PL 2728/2011
CCJC

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

Dispõe sobre o serviço de
telefonia e dá outras providências.

Institui o dia 3 de dezembro como
Dia do Delegado de Polícia.
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PL 6531/2009
CCJC

PL 5543/2013
CVT

PL 1372/2003
CCJC

Cria o Vale-Esporte e dá outras
providências.

Denomina "Alarice Logrado de
Souza" (Dona Maruxinha) o
viaduto localizado no Km 203 da
BR 163/364, e que dá acesso a
Avenida Médice e aos bairros da
região da Vila Rosely e ao
Distrito Industrial no município
de Rondonópolis/MT.

Cria os Conselhos Federal e
Regionais de Zootecnia e dá
outras providências.
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PL 52/2011
CAPADR

PL 5860/2013
CAPADR

PL 7547/2010
CVT

Institui o Sistema Nacional de
Certificação da Produção da
Agricultura Familiar e cria o Selo
da Produção da Agricultura
Familiar.

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.

Institui a redução em 50%
(cinqüenta pontos percentuais) no
pagamento de tarifa de pedágio
em rodovias federais para os
veículos que especifica.
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PL 4692/2012
CTASP

PL 4296/2008
CTASP

PL 6218/2013
CTASP

Dispõe sobre a regulamentação e
o exercício da profissão de
designer de interiores e dá outras
providências.

Dispõe sobre a estabilidade de
empregados de empresas objeto
de cisão, fusão, incorporação ou
agrupamento societário.

Dispõe sobre o subsídio de
Ministro do Supremo Tribunal
Federal.
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PL 2541/2011
CSSF

PL 1606/2011
CSSF

Estabelece a comunicação direta
de Instituições de Saúde com o
Ministério Público para liberação
imediata de medicamentos de uso
continuado ou não, artigos,
exames e assistências para
pacientes portadores de doenças
crônicas ou que sofram risco
iminente de morte a partir da

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.
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