
APRESENTAÇÃO 
 

 

Desde sua criação em 1993, o Sindical sempre se preocupou em 

apresentar propostas para melhorar o gerenciamento da Câmara Legislativa de 

forma a que atingíssemos seu objetivo como a Casa do Povo do Distrito 

Federal. 

O principal desafio sempre foi encontrar os limites entre o 

gerenciamento técnico necessário à racionalidade e à imparcialidade 

administrativa, numa Casa que tem como fim o pleno exercício da política. 

Com essa preocupação, o Sindical participou da elaboração de uma 

proposta de Reestruturação Administrativa em 2002, integrando Comissão de 

Trabalho instituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 107/01. 

Dessa proposta inicial nasceu uma nova que incorporou resultado de 

estudos de servidores da Câmara Legislativa durante Curso de 

Desenvolvimento Gerencial, promovido pela Escola de Administração Pública 

(ENAP), em 2005. Essa versão 2005 foi apreciada pela Assembléia da 

categoria em reuniões nos dias 26/10, 14/11 e 27/11, que a transformaram em 

projeto político da categoria. 

No entanto, até hoje, os deputados distritais mantêm-se indiferentes 

à idéia apesar de termos insistentemente reapresentado-a a cada nova Mesa 

Diretora eleita.  

Hoje, o debate é dos mais oportunos, considerando a expectativa da 

população do Distrito Federal com a nova campanha eleitoral depois do 

expurgo promovido pela Operação Caixa de Pandora que quase levou o DF à 

intervenção federal. E, como consta do relatório final do grupo que participou 

do curso na ENAP, “reflete o nosso entendimento da premência para 

implementação de um modelo de gestão administrativa voltado para a 

excelência e com foco em resultados, considerando as necessidades atuais e 

as demandas postas à organização”. 

Tal objetivo só poderá ser atingido se resolvidos os seguintes 

problemas da atual estrutura da Câmara Legislativa: 

- elevada influência política sobre a estrutura administrativa; 



- falta de continuidade dos projetos das unidades administrativas e 

alta rotatividade das gerências; 

- ausência de normas para provimento dos postos de chefia; 

- falta de integração, superposição de rotinas e ações devido ao 

loteamento político das áreas; 

- fragmentação do poder decisório; 

- ausência de um planejamento estratégico para toda a Casa; 

- falta de acompanhamento das ações e de indicadores de 

desempenho da Instituição; 

Para fazer frente a esses problemas, nossa proposta tem por meta: 

- eliminação da influência política na estrutura administrativa da 

Câmara Legislativa com a garantia de que 100% (cem por cento) dos cargos 

sejam ocupados por servidores concursados; 

- a criação da figura do Diretor Geral como elemento de mediação 

entre o administrativo e o político, com mandato que não coincida com o da 

Mesa Diretora; 

- a definição de critérios técnicos para ocupação dos cargos em 

comissão e das funções de confiança; 

- a garantia na estrutura administrativa de uma unidade responsável 

pelo planejamento estratégico da Instituição; 

- a diminuição dos níveis hierárquicos; 

- a diminuição da quantidade de cargos comissionados ou a 

transformação desses em funções de confiança; 

- redução do valor total de gastos com cargos comissionados e 

funções de confiança em cerca de 60% (sessenta por cento); 

Por isso, acreditamos que a Mesa Diretora assumirá de maneira 

franca esse debate, garantindo, se necessário, um processo de negociação 

que culmine com a votação em plenário desta proposta de Reestruturação 

Administrativa que garante as condições para que a Câmara Legislativa do DF 

atinja seus objetivos estratégicos. 

 
 

 

 


