
MATRIZ DE ATUAÇÃO PARLAMENTAR 
Onde o mandato deve aprimorar sua atuação?

1. Tenho muita dificuldade nesse eixo
2. Tenho certa dificuldade nesse eixo
3. Tenho pouca facilidade mas acho que dá 

pra desenvolver
4. Atuo e poderia estar atuando bem mais!
5. Tenho muita facilidade estou atuando 

sempre nesse eixo.

1.  Entre 1 e 2: É hora de entender como dá pra 
trabalhar melhor esse eixo de atuação no seu 
mandato, ein?

2. Entre 3 e 4: Opa! Vamos colocar a mão na massa 
e entender como dá pra melhorar a atuação do 
seu mandato? 

3. Se for 5: Muito bom! Um mandato mandando 
bem é tudo que a gente quer por aqui! 

Pontue de 1 a 5 o quanto você acha
que está atuando no eixo abaixo:

Agora, se o total de pontos for: 

  2. De�nição do tema  3. Pontuação1. Tema

Pontuação: 1. Apresentação
 de projetos

Pontuação: 2. Protagonismo 
de autoria

Diferentemente da primeira, esse indicador isola os projetos 
encabeçados pelos parlamentares, avaliando o protagonismo do 
autor frente às matérias apresentadas por este.

Pontuação: 3. Relevância 
das autorias

A partir da criação de categorias, alta e média relevância, os projetos 
são divididos a partir do impacto social que apresentam. Os projetos 
de alto impacto afetam diretamente políticas materiais, como a 
Reforma da Previdência; enquanto os de médio impacto estão mais 
relacionados às questões subjetivas como nomeação de estradas e 
condecorações, por exemplo.

Pontuação: 4. Nº de votos em 
separado apresentados

O regimento parlamentar apresenta diversas ferramentas para a 
apresentação de discordâncias e mudanças no resultado. A 
apresentação de votação em separado permite ao parlamentar 
apresentar um ponto de vista diferente ao consenso gerado pelo 
Colegiado.

Pontuação: 5. Nº de substitutivos
 apresentados: 

Outra ferramenta disponível é a apresentação de substitutivos. Esse 
mecanismo permite ao apresentar e disputar uma solução diferente 
da proposta pelo autor do projeto

Pontuação: 6. Nº de relatorias
 apresentadas: 

Parte da atividade legislativa, o parlamentar responsável pela 
relatoria determina sobre a aprovação ou prejuízo de matérias.

Pontuação: 7.  Nº presença
em Plenário: 

Frequência com a qual o parlamentar tem participado dos deputa-
dos deliberativos do Plenário.

Categoria básica para a análise da atividade legislativa. 
Se contabiliza o número de projetos - independente se autoria 
própria ou co-autoria - apresentados pelo parlamentar.
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Pontuação: 8. Emendas de Plenário:
Proposições feitas pelos parlamentares durante as sessões 
plenárias, com o objetivo de alterar um projeto de lei em 
tramitação.

Pontuação: 
10.  Proposta de �scalização 
e controle protocoladas: 

Dimensão da �scalização preventiva, propositiva. Relaciona-se 
ao número de propostas de �scalização protocoladas.

Pontuação: 12.  Emendas de Medidas 
Provisórias: 

Medidas provisórias são um instrumento utilizado pelo 
presidente com força de lei. O Executivo envia para o Legislativo, 
e os parlamentares possuem um tempo limitado para propor 
emendas à proposição do Executivo.

Pontuação: 13. Emendas de orçamento: 
Proposições feitas pelos parlamentares em projetos de lei 
orçamentária, que são enviados do Executivo para o Legislativo 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual).

Pontuação: 14. Projetos de autoria
com status especial: 

O regime de tramitação pode atrasar ou acelerar a aprovação de 
um projeto legislativo. Ter um status especial ao projeto garante 
que sua tramitação seja mais rápida. Além disso, demonstra uma 
capacidade de articulação, pois, quando não é atribuída pelo 
próprio Presidente, requer que a maioria do Plenário se 
manifeste favoravelmente.

Pontuação: 15. Cargos ocupados
na legislatura: 

Referência ao número total de cargos institucionais ocupados 
pelos parlamentares. Indica capacidade de articulação e 
in�uência com seu partido e com seus pares.

Pontuação: 16. Nº de requerimentos
 de Audiência Pública: 

As audiências públicas são o espaço para que a sociedade civil 
se manifeste sobre determinado projeto parlamentar. Um 
número de requerimentos de Audiência Pública protocolados 
demonstra uma vontade parlamentar de aproximação com 
agentes externos ao Parlamento, atividade importante para um 
parlamentar.

Pontuação: 
17. Desvios da posição 
majoritária do partido
 em votações: 

Cálculo de desvio do parlamentar em relação à maioria do 
partido nas votações de projetos de lei tramitados na Câmara.

Pontuação: 
11. Recebimento de emendas 
parlamentares 
(emendas empenhadas): 

Dimensão da �scalização preventiva, propositiva. Relaciona-se ao 
número de propostas de �scalização protocoladas.

Pontuação: 
9. Nº de solicitações 
de informações protocoladas:

Dimensão de �scalização reativa. Os parlamentares podem usar 
dessa ferramenta para �scalizar o poder público. Referência ao 
número total de requerimentos de informação protocolados.


