
COMO ACOMPANHAR
E COBRAR O SEU
DEPUTADO
Seu deputado federal foi eleito? Ótimo, cole nele. Não foi eleito?
Cole nos parlamentares que foram eleitos pelo seu estado.

Todos os ocupantes de cargos políticos precisam cumprir os
compromissos que assumiram com a população. E a gente 
tem à mão várias formas de acompanhar como eles estão 
agindo e tomando decisões. Dê uma olhada!

COMEÇAR

https://evc.camara.leg.br/
https://evc.camara.leg.br/
https://evc.camara.leg.br/


Escolha uma das alternativas na lista e
aprenda diversas formas de acompanhar
o seu deputado federal depois de eleito.

Não deixe de conhecer todas as opções,
pelo menos uma vai combinar mais com o
seu estilo! Aproveite para acessar os links
para ter ainda mais informações.

PELOS NOTICIÁRIOS

PELA PÁGINA DO DEPUTADO

PELAS REDES SOCIAIS

PELAS VOTAÇÕES

E SE EU NÃO GOSTAR?

NA CÂMARA DOS DEPUTADOSINÍCIO FIM



PELOS NOTICIÁRIOS

Guarde com você o programa político de quem se elegeu e fique
de olho nos noticiários (é sempre bom ouvir mais de uma fonte
confiável).

A Câmara dos Deputados também faz cobertura jornalística de tudo
que acontece na Casa. Acompanhe a atuação dos parlamentares
pela TV Câmara, Rádio Câmara ou pela página Câmara Notícias.

Pontos para se ligar:

Quais motivos levaram o seu deputado a aparecer na mídia? Nunca
é demais lembrar que ele precisa ter uma conduta ética adequada à
importância do cargo que ocupa.

Como ele se posiciona publicamente em relação a temas que são
importantes pra você?

Ele tem sido coerente com o que se comprometeu a defender
durante a campanha?

MENU AVANÇAR

https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/radio
https://www.camara.leg.br/noticias


PELA PÁGINA INSTITUCIONAL
DO DEPUTADO

No portal da Câmara dos Deputados, é possível 
encontrar a página institucional de qualquer 
deputado federal.

Quais áreas/públicos priorizou nas emendas que
apresentou? São áreas/públicos importantes?

Ali você pode conferir tudo o que ele tem feito: os projetos
 de lei que apresentou, as comissões de que participa, a
presença em sessões, suas falas em debates, seus gastos 
de gabinete e até as sugestões que ele fez ao orçamento
público. Lá você também encontra os e-mails e telefones 
de contato dos gabinetes. E pode até assinar um boletim e
receber, a cada 15 dias, um e-mail que resume a atividade 
do seu parlamentar nos últimos dias. Pesquise agora pelo
 seu deputado.

Ele participa dos debates de temas importantes para
você? Você concorda com seus posicionamentos? Ele
tem sido consistente com o que apresentou na
campanha eleitoral?

Ele tem apresentado ou defendido projetos de lei? De
que eles tratam? Você concorda com eles?

As votações são coerentes com o que ele afirma em
seus discursos?

MENU AVANÇAR

Pontos para se ligar:

https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao


Ele tem sido consistente com o que se comprometeu
a defender durante a campanha?

PELAS REDES
SOCIAIS

Muitos políticos usam perfis em redes sociais para se comunicar
com os cidadãos e para divulgar seu trabalho e seu posicionamento
sobre questões importantes. Você já segue o seu deputado?
Procure por perfis oficiais e verificados (veja se tem uma bolinha
azul ao lado do nome).

Como ele se posiciona em relação a temas que são
importantes para você?

Pontos para se ligar:

MENU AVANÇAR



PESQUISANDO O RESULTADO
DE VOTAÇÕES

As votações são coerentes com o que ele afirma em seus
discursos? São coerentes com o que você acredita?

Aconteceu uma votação sobre um tema importante e
você quer conferir como o seu deputado se posicionou?
Fácil, fácil - basta usar o aplicativo Infoleg. Veja aqui um
tutorial super rápido de como ele funciona.

Pontos para se ligar:

MENU AVANÇAR

https://www.camara.leg.br/infoleg/aplicativo
https://www.tiktok.com/@camaradosdeputados/video/6997164804699917573?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


E SE EU NÃO GOSTAR
DO QUE VI?

Você pode cobrar diretamente o seu representante.
Pesquise agora pelo seu deputado.

Se preferir, pode recorrer à Ouvidoria parlamentar. 
No portal da Câmara, também é possível fazer 
denúncias sobre irregularidades ou ilegalidades.

E se quiser saber mais sobre um determinado assunto
relativo à Câmara, seus parlamentares e servidores, 
é só solicitar informações.

MENU AVANÇAR

https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/ouvidoria
https://www2.camara.leg.br/transparencia/servicos-ao-cidadao/atendimento-ao-cidadao/denuncias
https://www2.camara.leg.br/transparencia/servicos-ao-cidadao/atendimento-ao-cidadao/solicitacoes-de-informacao


PRA ACOMPANHAR O TRABALHO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Desde 2009, a Lei da Transparência determina que os
órgãos públicos integrantes dos Poderes Executivo,
Legislativo, Judiciário e do Ministério Público prestem
contas de tudo que fazem de forma objetiva,
transparente e em linguagem de fácil compreensão.

Na Câmara dos Deputados existe uma página de
transparência com informações como: temas mais
votados em projetos de lei, quantidade de projetos
aprovados, gastos dos parlamentares com a verba de
gabinete, detalhamento de auxílio moradia, gastos com
licitações e contratos e muito mais. Acesse aqui.

Se quiser conhecer mais sobre formas de acompanhar e
fiscalizar o trabalho da Câmara dos Deputados, navegue
pelo nosso percurso Câmara Aberta.

MENU AVANÇAR

https://www.camara.leg.br/transparencia/
https://evc.camara.leg.br/camara-aberta-acompanhe-e-fiscalize/


VIU COMO É POSSÍVEL
ACOMPANHAR QUEM
REPRESENTA VOCÊ
NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS?

E se você se animou e quer fazer mais, ser um cidadão ou cidadã
mais atuante, mas não sabe por onde começar, a gente te explica.

PORTAL EVC

INÍCIO

https://evc.camara.leg.br/cidadania-na-pratica/
https://evc.camara.leg.br/
https://evc.camara.leg.br/

