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Os deputados mandaram o questionário e Francisca do
Espírito Santo fez bem o trabalho de casa. Decepção
Para quem esperava um debate sério, num momento
Tão difícil para a maior parte dos luandenses.
Os partidos da oposição, nomeadamente a UNITA e o
PRS, mostraram-se insatisfeitos com a exposição feita
Pela governadora de Luanda, Francisca do Espírito
Santo, anteontem no Parlamento.
Para Lukamba Gato, deputado da UNITA, o que a
Governadora de Luanda fez foi apresentar projectos.
"Se para resolver um problema arranjamos outros,
Nunca mais vamos ver solucionados os problemas de
Luanda, vamos é criar cancros, e penso que esta não é a
Vontade dos partidos". A Governadora de Luanda que
Esteve no Parlamento na passada quarta-feira, 17, a
Pedido da bancada parlamentar da UNITA, reconheceu
Haver insuficiências e carências no processo de
Fiscalização. "Reconhecemos a nossa falta neste campo,
E, por isso, está em curso um amplo programa de
Redimensionamento do processo de fiscalização bem
Como a modernização e a simplificação de
Procedimentos administrativos de acesso para os
Cidadãos junto dos serviços competentes locais,
Nomeadamente administrações municipais e comunais,
Do GPL". Demóstenes Chilingutila, também da
Bancada da UNITA, mostrou-se preocupado com a
Onda de demolições que nos últimos tempos tem
Deixado muito cidadãos sem as suas moradias.
Chilingutila ressaltou a forma desumana como as
Pessoas lesadas têm sido tratadas, bem como a falta de
Critérios previamente conhecidos, que justifiquem a
Tomada de certas medidas.
Na opinião do antigo ministro das Ciências e
Tecnologias, agora deputado, João Baptista
Enganadiça, do Partido Renovador Social (PRS) o
GPL devia primeiro criar condições no Zango, antes de
Alojar a população.
"É urgente que o GPL crie condições de habitabilidade
Na zona do Zango, uma vez que o que se está a passar é
Que a população de todos os bairros destruídos estão a
Ir para a área do Zango, que neste momento apresenta
Diversas dificuldades".

