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Somar-se ao rol de instrumentos já existentes para 
acompanhar e analisar o trabalho do Poder Legislativo.  
Investigar e elaborar uma “ficha detalhada” do processo de 
construção de um projeto de lei específico. 
Compreender, organizar e publicizar os detalhes técnicos, 
os critérios e as pessoas-chaves do processo de construção. 
Compreender mais profundamente as necessidades sociais 
e as possíveis formas de atendê-las. 
Incentivar um processo que tenha critérios técnicos, seja 
mais participativo e transparente. 
Inspirar o uso da experiência e do conhecimento 
acumulados de outras comunidades e pessoas para resolver 
problemas sociais e melhorar a qualidade de vida. 
Estimular o uso de diversas ferramentas disponíveis para 
diálogo, transparência, análise de impacto, complexidade 
sistêmica, mapeamento, entre tantas outras. 
Resgatar a plenitude das funções do legislador e propor 
uma ressignificação do seu papel com a sociedade.  
Inspirar a governança cidadã. 

Quais os objetivos destas perguntas? 

  



Como aplicar este questionário? 

Escolher um projeto de lei para 
investigar. 1º 

Levantar o máximo de informações 
disponíveis sobre aquele projeto de lei. 

2º 

3º 
Usando o questionário, entrevistar 
presencialmente os responsáveis pela 
elaboração do projeto de lei. 

4º 
Organizar e analisar as informações 

levantadas, escrevendo uma resposta para 
cada pergunta do questionário. 

5º Criar e preencher uma “ficha detalhada” 
do projeto de lei (ver referência). 

6º 
Publicar e divulgar a “ficha 

detalhada” preenchida, em vários 
formatos, como o .pdf, .xls, .xlsx, .csv 

7º 
Contribuir para a melhoria deste 
questionário no grupo aberto do 
Facebook: processodeprojetodelei   



Questionário completo 

Houve alguma pesquisa prévia para entender com 
profundidade o problema? Se sim, quais foram as referências 
pesquisadas (sites, livros, etc.)? 
  
Como a sociedade foi envolvida no diagnóstico do problema e 
na elaboração deste Projeto de Lei (PL)?  
  
Como se buscou esclarecer a sociedade sobre os propósitos e 
as limitações do projeto de lei? 
  
A elaboração do PL contou com a participação de legisladores? 
Quais foram envolvidos e como? 
  
Quais métodos e ferramentas foram utilizados para a elaboração 
deste PL? 
  
Como o PL aproveitou o aprendizado de outros lugares 
(municípios, comunidades no Brasil e no mundo) que tiveram 
ações bem sucedidas para resolver o problema? 
  
Como outras instâncias do governo tratam o problema e como 
eles têm resolvido o assunto na prática (com programas, 
legislação, serviços, etc.)? 
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Questionário completo 

Este PL foi a única ação adotada para solucionar o problema ou 
ele faz parte de um conjunto de ações? Se sim, quais? Senão, 
por quê? 
  
Quais outros projetos com o mesmo propósito já estão 
tramitando? Caso os projetos existam, foi possível uma 
composição com seus autores? Se sim, qual foi? 
  
Como o novo PL se relaciona com a legislação em vigor? Por 
que se escolheu criar uma nova lei em vez de alterar leis 
existentes? 
  
Este PL tem um parecer técnico favorável de especialistas no 
assunto e externos à Câmara (ex.: educação, transporte, 
urbanismo, etc.)? Podemos ter uma cópia do parecer? 
  
Este PL, depois de protocolado e no processo interno de 
aprovação da Câmara, foi analisado pela assessoria técnica da 
CCJ? Se sim, qual foi o parecer obtido, formal ou informal? Este 
parecer foi acolhido pelo promovente do projeto? Se sim, 
como? Se não, por que não? 
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Questionário completo 

Quais métodos e ferramentas foram utilizados para estimar, fazer 
projeções de impacto da lei na sociedade e nos seus múltiplos 
envolvidos (stakeholders)? 
  
Quais são as projeções de impacto positivo e negativo 
estimadas (ex.: sobre o orçamento do Executivo) nos seus 
múltiplos envolvidos (stakeholders) com a lei em vigor? 
  
Uma vez em vigor a lei, como se planeja fiscalizar sua execução e 
avaliar o seu real impacto na sociedade? 
  
Como se planeja envolver a sociedade civil no processo de 
fiscalização da lei? 
  
Como tornou-se transparente o processo de elaboração deste 
PL e de sua tramitação na Câmara? 
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01-Referências pesquisadas (sites, livros, etc.) pelo promovente para 
entender com profundidade o problema: 

02-Formas usadas pelo promovente para envolver a sociedade no 
diagnóstico do problema e na elaboração deste Projeto de Lei (PL):  

03-Formas usadas pelo promovente para esclarecer a sociedade 
sobre os propósitos e as limitações do projeto de lei: 

04-Legisladores que participaram com o promovente na elaboração 
do PL, seus papéis e suas contribuições: 

05-Métodos e ferramentas utilizados pelo promovente para a 
elaboração deste PL: 

06-Referências utilizadas pelo promovente de ações bem sucedidas 
para resolver o problema em outros lugares (municípios, 
comunidades no Brasil e no mundo): 
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07-Referências utilizadas pelo promovente de soluções adotadas 
(programas, legislação, serviços, etc.) por outras instâncias do governo 
para resolver o problema: 

08-Ações propostas conjuntamente ao PL pelo promovente para 
solucionar o problema: 

09-Projetos de lei com o mesmo propósito que estão tramitando e 
descrição da composição com seus autores: 

10-Relação do PL com a legislação em vigor e  justificativa para 
criação de uma nova lei pelo promovente em vez de alterar leis 
existentes: 

11-Resultado do parecer técnico de especialista no assunto e externo 
à Câmara sobre o PL: 

12-Resultado do parecer técnico, formal ou informal, da assessoria 
técnica da CCJ sobre o PL e descrição de como este parecer foi 
incorporado ao PL pelo promovente: 
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13-Métodos e ferramentas utilizados pelo promovente para estimar e 
fazer projeções de impacto da lei na sociedade e nos seus múltiplos 
envolvidos (stakeholders):  

14-Projeções feitas pelo promovente de impacto positivo e negativo 
estimadas com a lei em vigor nos seus múltiplos envolvidos 
(stakeholders): 

15-Plano feito pelo promovente para fiscalizar a execução da lei 
aprovada e avaliar o seu real impacto na sociedade: 

16-Plano feito pelo promovente para envolver a sociedade civil no 
processo de fiscalização da lei: 

17-Ações de transparência adotadas pelo promovente no processo 
de elaboração deste PL e de sua tramitação na Câmara: 


