Angola: Apresentado novo administrador
municipal de Viana
ANGOP
26 De Setembro de 2014
Luanda - O novo administrador do município de Viana, Manuel Mateus Caterça,
nomeado a 19 do corrente mês, foi apresentado hoje, sexta-feira, aos funcionários da
administração e membros da sociedade vianense, pelo governador da província de
Luanda, Graciano Domingos.
Na ocasião, o governador da capital do
país solicitou a população de Viana que
apoie e colabore com o novo
administrador, para o desempenho cabal
das suas funções.
“O administrador cessante vai deixar
saudades, mas, do ponto de vista
administrativo, por vezes, temos que
oxigenar a máquina para podermos
continuar. Governar, por vezes desgasta,
priva-nos da família, do convívio e
privacidade, e chega um momento em
que é necessário repousar para continuar
depois”, enfatizou na ocasião.
Ao novo administrador, Graciano
Domingos pediu que dialogue com a
sociedade vianense organizada, com os
mais velhos, jovens, autoridades
eclesiásticas e mulheres, porque “a cada
cabeça a sua sentença”.
Sublinhou que podemos encontrar
soluções para determinados problemas,
dialogando com uma “zungueira” ou um
“roboteiro”. “Nem sempre quem muito
estuda
tem
as
soluções
para
determinados problemas”, sustentou.
O governador adiantou que se pretende
uma governação mais participativa do
município.
Apelou a população de Viana, a não ficar
indiferente aos problemas do município,
pois, ninguém os resolverá por eles.
“A administração, por si só, não poderá
resolver todos os problemas. A

população tem que participar com ideias,
com soluções, porque o bem-estar diz
respeito a todos nós”, afirmou.
Graciano Domingos advogou que o
Executivo não pretende criar bem-estar
para os outros, mas sim para os
angolanos.
Por isso, pediu a participação de todos
neste processo, de modo crítico e autocrítico.
“A boa ou má gestão afecta a todos,
independentemente da filiação política,
pois, quando falta água, afecta a todos,
quer os da UNITA, MPLA ou de outras
formações políticas. Por isso, todos
temos que participar de forma activa e
construtiva”, concluiu.
Por outro lado, defendeu que se invista
na organização administrativa e na
melhoria da prestação de serviços a
população. “O povo não pode fazer o que
quer, como quer e onde quer”,
considerou.
O governador de Luanda reafirmou a
necessidade de se viver em disciplina,
com ordem e autoridade.
“Não se pode sentir falta da autoridade
do território, e ela, em Viana, é a
administração municipal. Para isso,
dispõe das forças policiais, para isso o
município tem procurador, juízes, e do
ponto de vista moral, o bispo”,
sublinhou.
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Segundo disse, em democracia, a lei é o
ponto de equilíbrio, é o ponto de medida
da actuação da administração e dos
cidadãos.
“A impunidade numa sociedade cria
insegurança para todos. Por isso, é
necessário reforçar a autoridade da
administração do Estado no município, é

necessário que não se tolere os casos de
violação da lei”, cocluiu.
Manuel Mateus Caterça foi nomeado
administrador municipal de Viana, a 19
do corrente mês, em substituição de José
Manuel Moreno Mendes Fernandes, e
empossado dia 22.
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