
     

  

 

As Comissões dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade (1ª); dos Assuntos Sociais, 

do Género, Tecnologia e Comunicação Social (3ª); e da Defesa, Segurança e Ordem Pública (6ª) 
realizaram, segunda-feira última, na Sala da Bancada Parlamentar da FRELIMO, uma Audição 
Parlamentar conjunta, com a Ministra do Interior, Arsénia Massingue, para colher subsídios em torno da 
Proposta de Lei que Estabelece o Regime Jurídico de Identificação Civil e do Bilhete de Identidade do 
Cidadão Nacional. 
 

A Comissão do Plano e Orçamento ﴾CPO﴿ efectuou, esta semana, visitas de trabalho às instalações do 

Instituto de Gestão das Participações do Estado ﴾IGEPE﴿ e do Banco Nacional de Investimento ﴾BNI﴿, 
deslocações inseridas no âmbito da fiscalização e supervisão parlamentar. 
 

A Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente ﴾CAEA﴿ reuniu-se para apreciar a Proposta de Revisão 

da Lei nº 21/97, de 01 de Outubro, Lei de Eletricidade.  
 

A Comissão de Petições, Queixas e Reclamações (CPQR) reúne-se para fazer a triagem das petições e 

queixas da zona norte do País. 

A Comissão de Ética Parlamentar ﴾CEP﴿ reúne-se para apreciar e aprovar a Proposta do Programa para a 

V Sessão Ordinária da Assembleia da República. 
 
 

 

 

 

Os Deputados da Assembleia da República ﴾AR﴿ entregaram um total de 1.413.014,37 Meticais ao Ministério 

da Saúde para reforçar o trabalho prestado pelos profissionais daquele pelouro na prevenção e combate a 

COVID-19.  
 

A entrega desta contribuição teve lugar na última sexta-feira (04), na sede do Parlamento, em Maputo, e a 

cerimónia foi dirigida pelo Primeiro Vice-Presidente da Assembleia da República, Hélder Ernesto Injojo, em 

reconhecimento dos deputados ao trabalho abnegado que os profissionais da saúde desempenham com 

enfoque à luta contra a COVID-19. 
 

 “Os profissionais da saúde desempenham um papel importante, sobretudo, no âmbito do combate à COVID-

19. Testemunhamos a heroicidade e o trabalho de muita sabedoria que nos levou a render a nossa 

homenagem como representantes do Povo moçambicano” disse, na ocasião, o Primeiro Vice-Presidente da 

AR. 
 

Ainda na sua intervenção, o Primeiro Vice-Presidente da AR disse que este acto é também em 

reconhecimento ao trabalho que estes profissionais têm desenvolvido, o que contribuiu para que 

Moçambique fosse uma referência no combate à COVID-19 no continente e no mundo. 
 

Por sua vez, o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, classificou o momento como de emoção e gratidão pelo 

amor e carinho prestado pelos parlamentares. “Agradecemos aos Deputados da Assembleia da República por 

abraçarem o princípio da política da saúde que é a responsabilidade de todos praticar o acto e o bem que 

conduz a saúde dos cidadãos deste país”, enfatizou o Ministro da Saúde.  
 

“Esta oferta vamos transportá-la para um grupo especial de profissionais que, em condições extremas de 

trabalho, está a retornar aos distritos afectados pela guerra onde ainda não há condições de habitação e 

trabalho, com particular destaque aos distritos de Palma, Mocímboa da Praia e Quiçanga” disse Tiago, 

acrescentando que “só as nossas acções serão a maior forma de agradecer a este imenso gesto da Assembleia 

da República” 
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08º Dia da V Sessão Ordinária da IX Legislatura  
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08h30: Início dos Trabalhos 

 
Sessão de Informações do Governo ﴾1º Dia﴿ 

 

As Bancadas Parlamentares da FRELIMO, RENAMO e do MDM 

solicitam, do Governo, Informações sobre diversos assuntos candentes 

do desenvolvimento socioeconómico e político do País. 

 

A Bancada Parlamentar da FRELIMO solícita do Governo informação 

sobre o impacto das chuvas na rede viária do País, as acções para a 

reposição da transitabilidade das estradas e pontes destruídas, as perspetivas 

de médio e longo prazos para a construção de estradas de melhor qualidade, 

bem como para a manutenção das existentes.  

Este grupo parlamentar solícita, igualmente, informação sobre a 

implantação de portagens, em vários pontos do País, como forma de 

comparticipação dos utentes das vias nos investimentos neste sector tão 

importante para o desenvolvimento socioeconómico do País. 

Por seu turno, a Bancada Parlamentar da RENAMO pretende saber do 

Governo, a visão estratégica e estruturada para a educação a médio e longo 

prazos que o Executivo detém, num contexto regional e internacional cada 

vez mais competitivo. 

A Bancada Parlamentar do MDM pretende, entre outras, obter informações 

detalhadas sobre a qualidade das obras públicas que está cada vez mais 

preocupante. 

10h30- Intervalo 

11h00- Continuação dos Trabalhos 

13h00- Fim dos Trabalhos do Dia. 

 
 

http://www.parlamento.mz/
mailto:argabimprensa@gmail.com


Previsão do Tempo: Hoje, Cidade de Maputo: Máx – ; Min – ; Fonte: INAM 


