Munícipes de Cacuaco satisfeitos com abertura
da loja de registos
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Luanda - Alguns munícipes de Cacuaco, norte de Luanda, reconheceram que a existência
da loja de registos, na circunscrição, permite a obtenção de alguns documentos com
celeridade e sem burocracia.
Miguel Cordeiro, funcionário público e
residente no bairro do Kifangondo disse
que tratou o registo de compra e venda
da sua viatura “num abrir e fechar de
olhos”, graças a existência da loja de
registos na área.
Garcia Paulinho, proprietário da oficina
localizada na comuna da Funda disse que
desde a abertura dos serviços da loja de
registos na circunscrição não vê-se na
obrigação de resolver os seus problemas
nas instalações situadas na sede comunal
de Cacuaco.
De igual modo, Laurinda Cafumo
residente na comuna da Funda, disse que
a loja de registos é bem-vinda mas pede
as instancias de direito no sentido de
construírem uma nas sedes comunais da
zona para evitar deslocações a distancias
consideráveis dos munícipes.
Delfina Laura residente na comuna do
Kicolo manifestou-se satisfeita e
esperançosa de que os serviços
sejam cada vez mais municipalizados
porque é nos municípios onde reside a

maioria da população que necessita de
registo de nascimentos, bilhete de
identidade e reconhecimento de
documentos necessários para satisfação
das necessidades dos cidadãos.
A loja de registos do município de
Cacuaco foi inaugurada em março
último, pelo ministro da Justiça e
Direitos Humanos, Rui Mangueira, e tem
capacidade de atendimento de 200
cidadãos por dia.
Na altura, em declarações à imprensa, o
governante
reconheceu
que
“O
município de Cacuaco tem ainda muitas
carências, por isso, perspectivamos
expandir mais lojas nesta localidade, a
partir do próximo ano, com vista
a atendimento eficiente dos nossos
cidadãos”, prometeu.
O município de Cacuaco tem
aproximadamente dois milhões de
habitantes
e
a
possui
dos
estabelecimentos dos serviços de
registos, nomeadamente na sede
municipal e no bairro da Vidrul.

