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Sociedade No Observatório Provincial de Desenvolvimento

 Governo chumbado

A Sociedade Civil nesta 
parcela do país, diz que 
o Plano Económico e 

Social 2017, apresentado pelo 
governo provincial, não reflecte 
a realidade vivida no terreno.

Esta inquietação foi apresentada 
esta terça-feira em Quelimane, 
Amade Naleia, representante da 
Sociedade Civil (SC), durante o 15° 
Observatório de Desenvolvimento 
Provincial da Zambézia, um 
encontro onde a Sociedade 
Civil e o Governo sentam à 
mesma mesa para avaliarem 
o que foi feito pelo executivo 
em benefício da população.

Área da Saúde
A Sociedade Civil apontou 
fraquezas neste sector, dando 
exemplo dos serviços prestados 
pelos funcionários do sector de 
Saúde, que estão aquém da 
população. Aliás, o representante 
da SC disse durante a sua 
apresentação que nas Unidades 
Sanitárias (US), quando o 
enfermeiro vê que já são 15h30, 
não aceita receber pacientes 
alegando que o seu horário 
terminou. E não só, o sector de 
Saúde é apontado como um 
daqueles que não tem controlo 
dos seus profissionais e alguns 
destes, em plenas consultas com 
pacientes, tem mais tempo em 
atender telemóveis. E não só, a 
falta de medicamentos nos Centros 
de Saúde, com maior destaque 

para diabete e falta de parteiras 
formadas, o que concorre para 
adesão das parteiras tradicionais 
que depois do parto cobram 
150 Meticais às parturientes.   

Amade Naleia explicou que 
apesar da crescente subida de 
números de unidades sanitárias, 
no entanto, a questão de 
humanização ainda constitui uma 
preocupação, elevadas distâncias 
a procura de acesso aos serviços 
básicos de saúde que nalguns 
casos os doentes percorrem 

30 KM, falta de ambulância 
principalmente no distrito de 
Pebane onde as comunidades são 
obrigadas a contribuir combustível 
para transportar os doentes e falta 
de água nas unidades sanitárias. 

Educação
Para o sector da Educação, a SC 
apontou como grandes desafios, 
ausência dos professores 
nas escolas há mais de duas 
semanas, falta de inspecção, 
falta de carteiras escolares no 
ano de 2017, que este sector só 



3

Diário da Zambézia 25 de Abril de 2018 Edição n° 2.704

conseguiu um total de 538 carteiras 
que beneficiou 7 escolas em três 
distritos. Aqui, o representante 
da Sociedade Civil questionou 
ao executivo se estas carteiras 
são resultantes da apreensão da 
“Operação Tronco”, senão quanto 
recebeu na posse da Direcção 
Provincial de Terra, Ambiente 

e Desenvolvimento Rural. A 
lotação nas salas de aula em que 
o nível de superlotação chega 
a 164 nas escolas secundárias 
gerais, envolvimento dos gestores 
das escolas em esquemas de 
corrupção, alocação ineficiente do 
corpo docente que lecciona uma 
disciplina quando na verdade e 
formado noutra área, são entre 
muitas questões que afligem o 
sector de Educação, mesmo que o 
PES apresentado mostre números 
astronómicos de realizações.

Governador evasivo
O Chefe do executivo da 
Zambézia, Abdul Razak, sem 
muitas palavras depois desta 

radiografia toda apresentada pela 
Sociedade Civil, ficou evasivo 
e parco nas palavras, dando 
mostras que há muita coisa que 
ainda está para ser feito. Razak 
socorreu-se na actual conjuntura 
económica que o país se debate 
para justificar a fraqueza do 
PES-2017. (Ernesta Missage) 

Esquivando ouvir “sujeiras” das contas

Manuel de Araújo gazeta Sessão da AMQ

O Presidente do Concelho 
Municipal de Quelimane, 
Manuel de Araújo, 

gazetou de forma premeditada a 1ª 
Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Quelimane (AMQ), 
que vinha decorrente desde 
segunda-feira, com objectivo de 
discutir e aprovar o relatório de 
actividades e a Conta Gerência 
daquele órgão autárquico, 
referente ao ano passado.

Esta acção do edil de Quelimane, 
foi vista pelos membros das 
duas bancadas nomeadamente 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM) por sinal 
que está a gerir o município de 
Quelimane e da Frelimo como a 
minoria, como falta de respeito 
aos cidadãos de Quelimane, 
que através de seus impostos 
suportam não apenas os 
ordenados mensais de Manuel 
de Araújo, bem como de todos 
os funcionários do município.

Para Celso Malua, da bancada 
da Frelimo por exemplo, esta 
atitude do presidente do Concelho 
Municipal de Quelimane, aliada 
a suas saídas constantes para 
fora de Quelimane sem a devida 
justificação, mostram claramente 

que Manuel de Araújo não 
se importa com o bem-estar 
dos munícipes, mas sim dos 
seus interesses individuais.

Segundo explicou Malua, 
regularmente há sessões daquele 

órgão em que o presidente não 
deve ser substituído por ninguém, 
como é o caso da 1ª Sessão 
Ordinária que por sinal aprova a 
Conta Gerência do órgão e a última 
Sessão que discute e aprova o 
orçamento a ser executado para 

Politica
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as actividades do ano seguinte, 
facto que não foi observado pelo 
edil de Quelimane ao ausentar-se.

Presidente da AMQ aborrecido
A acção do edil de Quelimane 
ao boicotar a referida sessão, 
não deixou indignado apenas os 
membros da AMQ pela bancada 
da Frelimo, mas também o 
presidente da Assembleia 
Municipal, Domingos César 
de Albuquerque, que se 
dirigiu aos membros das duas 
bancadas afirmando    o grave 

erro cometido por Manuel 
de Araújo, principalmente 
ao não dar informação até 
a Assembleia Municipal.

Este mostrou o seu desagrado 
mais ainda, depois que recebeu 
uma carta com datas do ano 
passado, que indicam Isabel 
Guiruga, Vereadora para Área 
de Saneamento do Meio, em 
substituição do edil para um 
período de 4 dias, facto que 
o obrigou adiar o evento que 
provavelmente será realizado no 

dia 30 do mês em curso, caso 
haja condições para o efeito.

Importa referir que, a 1ª Sessão 
da Assembleia Municipal de 
Quelimane, que teve lugar 
nesta segunda-feira (23) cuja 
mesma não terminou, devia ser 
realizada em finais do mês de 
Fevereiro último, mas por causa 
das ausências constantes do edil 
Manuel de Araújo para o exterior, 
a mesma foi sendo adiada e 
neste mesmo assim, o edil age 
desta maneira. (Iderson Ribeiro)
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Para justificar ausência na sessão da AMQ

Edilidade apresenta documento caduco

No Conselho Municipal 
de Quelimane (CMQ), 
as marés andam para 

baixo, ao avaliar pela forma 
como os assuntos tem andado.

Nesta terça-feira, ficou visível 
esta ideia de que circulam muitos 
documentos com datas atrasas e 

alguns deles até são apresentados 
ao órgão deliberativo como 
é o caso da Assembleia 
Municipal de Quelimane.

É que Manuel de Araújo, decidiu 
gazetar a sessão que tinham 
como propósito aprovar o relatório 
e a Conta Gerência de 2017, 

por sinal, dois documentos que 
mostram aquilo que foi feito em 
termos de actividades e também 
no uso dos fundos públicos 
e de parceiros, em nome dos 
munícipes desta autarquia. Contra 
todas expectativas, o edil Araújo, 
gazetou e mandou um substituto.
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Tabela de Publicidade para 2018

 Dimensões da publicidade Preços [Meticais]
22cm - 18 [A4] Padrão Standard [Página inteira] 12.432,42
cm - 12 cm [A5] Metade da página 15 6.956,23
 7.5cm – 5cm [A6] ¼ da página 3.478,75
 Rodapé 3.042,00
Orelha 2.960,10

Sociedade

Quando se pensava que esta 
substituição iria surtir efeitos, eis 
que o Vereador de Planificação 
e Desenvolvimento, Renato da 
Silva, trouxe nas suas mãos 
um documento, segundo ele 
que teria sido emitido pelo edil 
indicando que iria substituir o 
“Mayor” nesta sessão e não 
só, durante a sua ausência.

Porém, o documento lido perante 
os membros das duas bancadas 
(MDM e Frelimo), afinal é do 
ano passado, portanto, de 2017. 
Quer dizer, o Conselho Municipal, 
através do respectivo presidente 
(veja-se na assinatura), enganou 
os membros da Assembleia com 
um documento datado de 24 de 
Abril de 2017, fazendo com que 
os membros acreditassem no 
mesmo que indica(va), Isabel 

Guiruga como substituta para 
esta sessão e outros trabalho.

Revolta até dentro do MDM
Depois da leitura desta caduca nota 
do CMQ, começou a revolta dentro 
das bancadas. O Presidente do 
órgão, Domingos Albuquerque, 
questionou a sua mesa se 
teriam recebido o tal documento 
e todos (os do MDM também), 
negaram categoricamente. 
Aliás, a mesa quando pediu o 
documento, viu que afinal, tudo 
foi feito para ludibriar os membros 
da Assembleia Municipal.

Alguns membros do Movimento 
Democrático de Moçambique, 
sentiram-se revoltados com a 
atitude do presidente que faz 
parte do seu partido e aliás, 
em surdina, todos lamentaram 

esta atitude e os mais ousados 
questionavam se o edil tinha noção 
de que vai concorrer pelo MDM 
ou já está de malas feitas para 
ir a uma outra formação política.

 Outros, por sinal, os mais fiéis ao 
Araújo, também ficaram de boca 
aberta, porque segundo eles, 
nunca esperaram que fossem 
tão enganados assim e vê que 
os próximos dias serem decisivos 
para o partido nesta cidade, sabido 
que o edil que tem não tem ajudado.

Refira-se que por lei, há duas 
sessões que o edil não deve 
faltar ou ser substituído, é o 
caso da primeira sessão do 
ano que aprova o plano e 
orçamento e esta que tinha como 
objectivo analisar e aprovar os 
relatórios de actividades e de 
conta da edilidade. (Redacção)

Em Alto Molocué

Menor de seis anos violada em troca com dois meticais

Um jovem de 20 anos de 
idade aliciou com 2 Meticais 
uma menor de 6 anos, até 

violar-lhe sexualmente, no último 
fim da semana, em Alto Molocué 
província central da Zambézia.

Tudo aconteceu quando o 
violador depois de se encontrar 
com a menor numa das ruas 
daquela vila autárquica, chamou-a 
e arrastou a mesma para um 
lugar impróprio e consumou o 
acto em troca de 2 Meticais. 

O porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique na 
Zambézia, Miguel Caetano, 
explicou que o suposto violador é 
um indivíduo de 20 anos de idade 
que foi flagrado a cometer este 
crime por cidadãos que também se 
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encontravam na mesma rua, dai 
que, vendo este facto, de imediato o 
conduziram ao posto policial local.

Caetano sublinhou ainda que o 
jovem agora detido pela Polícia 
da República de Moçambique 
em Alto Molocué, alega não 
se lembrar de nada, enquanto 
o crime foi cometido por ele. 

Ainda de acordo com o porta-voz, 
perante este crime o indivíduo em 
causa deve ser responsabilizado, 
como uma forma de disciplinar 
para que não volte a praticar 

este acto que coloca em risco 
a vida das crianças. “Do 
caso, sabe-se apenas que a 
ocorrência foi encaminhada 
às autoridades policiais para 
os devidos procedimentos e 
responsabilização do criminal” 
– garantiu Miguel Caetano. 

Segundo Caetano, a vítima 
foi assistida por agentes de 
saúde e encontra-se fora do 
perigo, estando submetida a 
outros exames e tratamentos 
adicionais. Entretanto, a 

polícia já lavrou um processo-
crime ao cidadão que cometeu 
este acto,    garantiu o nosso 
interlocutor.(Joaquim Chibalo)

O meu Olhar atento


