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Parlamento Nacional halo 
abertura ba 1ª Sessão Legislativa 
ba V Legislatura nian

Parlamento Nacional liu hussi sessão Plenária or-
dinária iha loron 17 fulan setembro tinan 2018, 
halo abertura ba 1ª Sessão Legislativa ba V Legis-
latura nian.

Iha sessão solene ne’e marca presença hussi Presi-
dente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, iha 
10h08 ne’ebé simu direta hussi Secretário-Geral do 
Parlamento Nacional, Adelino Afonso de Jesus, no 
Chefe Protocolo do Parlamento Nacional, Vitorino 
de Fátima Moniz dos Reis, hodi hakat ba gabinete 
do Presidente do Parlamento Nacional.

Liu tiha minuto balun nia laran, iha 10h17 Presi-
dente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
acompanha Presidente da República, Francisco Gu-
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terres Lu-Olo, hodi hakat ba sala  Plenária,  no  con-
tinua kedas ho hino nacional.
Hafoin hino nacional, Presidente do Parlamento Na-
cional loke Sessão Solene ne’e, no fó kedas tempo ba 
bancada parlamentar sira (Bancada PUDD, UDT/FM, 
PD, KHUNTO, PLP, CNRT, no FRETILIN) hodi hato’o 
sira-nia declaração bancada nian.

Iha declaração bancada parlamentar sira ne’e sita liu 
kona-ba situação politica rai laran, situação económi-
ca no oinsá buka soluciona impasse politica ida-ne’e.

Presidente da Republica, Francisco Guterres Lu-
Olo, iha discurso hatete Presidente da República 
no Primeiro-Ministro continua esforço hodi resolve 
situação política liuliu liga ba candidato membro do  
Governo ne’ebé pendente hela.
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Órgão hotu-hotu precisa lao tuir knaar constituição 
atu labele iha interferência ba malu iha funciona-
mento instituição Estado nian.

Povo Timor-Leste sei enfrenta situação economia 
ne’ebé difícil nune’e Estado iha obrigação hodi au-
menta crescimento economia liu hussi programa no 
politica ne’ebé sustentável.

Presidente da República mós hussu povo tomak atu 
continua mantem paz no estabilidade hodi participa 
iha processo desenvolvimento nacional.

Entretanto Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus, iha discurso hatete economica-
mente iha fulan hirak nia laran população enfrenta 
dificuldade barak tanba impacto hussi impasse po-
litica.

Tanba ne’e, entidade hotu-hotu liuliu órgão de so-
berania sira continua lao tuir lei no regra ne’ebé 
mak iha hodi resolve situação ne’ebé acontece.

Hafoin  discurso,  Presidente  do  Parlamento  Na-
cional encera sessão solene ne’e iha 12h39, no des-
pede Presidente da República hodi sai hussi sala 
Plenária.

Sessão solene ne’e hetan presença hussi membro 
do Governo balun, Ex Presidente da República, José 
Ramos Horta, corpo diplomático sira, Comandante 
Geral da F-FDTL Major General Lere Anan Timor, Co-
mandante Geral da PNTL, Júlio Hornai, inclui convi-
dado sira seluk.



Parlamento Nacional la autoriza deslocação Presidente 
República ba Estados Unidos da América

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária ordinária, 
iha loron 18 fulan setembro tinan 2018, halo votação ba 
deslocação Presidente da República ba Estados Unidos 
da América hodi participa iha 73a Assembleia Geral das 
Noções Unidas nian, ho votos 25 a favor, 33 contra, no 
0 abstenções. Nune’e ho resultado votação  ne’e  la  au-
toriza viagem chefe Estado ne’e.

Antes halo votação ba assentimento ba deslocação 
Presidente da República ne’e mossu discussão naruk 
hussi Deputado sira liuliu bancada oposição no banca-
da Governo nian kona-ba importância hussi visita chefe 
Estado ne’e.

Votação ne’e realiza iha período da ordem do dia nian 
enquanto iha período de antes da ordem do dia nian 
Deputado sira levanta problema hirak ne’ebé população 
sira enfrenta, hanessan problema lixo iha Tibar, questão 
segurança iha Díli laran liuliu oinsá Policia Nacional Ti-
mor-Leste bele halo segurança no patrulhamento horas 
24 nia laran hodi previne crime sira.

Entretanto eleição ba Comissario Anticorrupção adia 
tanba la iha quórum tuir Lei CAC nian ne’ebé exige ¾ 
Deputados presentes.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião 
mensal ho Presidente da República

Presidente Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, halo reunião  mensal  ho  Presidente  da  
República, Francisco Guterres Lu-Olo, iha loron 19 
fulan setembro tinan 2018, iha  palácio ai-tarak-
laran Díli.

Iha reunião mensal ne’e Presidente do Parlamen-
to Nacional informa ba Presidente da Repúbli-
ca kona-ba funcionamento Parlamento Nacional 
durante  ne’e.  No  agradece  ba  disponibilidade  
Presidente da República nian iha abertura sessão 
solene ba 1ª Sessão Legislativa da V Legislatura, 
iha loron 17 fulan setembro tinan 2018 liu ba.

Alem de ne’e, informa mós kona-ba conferencia 
internacional ne’ebé sei organiza hussi Parlamento 
Nacional iha loron 3 fulan outubro tinan 2018 hodi 
comemora tinan 23 Declaração Universal da Dire-
itos Humanos, ne’ebé convida mós líder nacional 
inclui convidado internacional.



Presidente Parlamento Nacional reunião ho Dire-
tora Fundação Luta ba Futuro

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanha hussi Vice-Presidente, Depu-
tada Maria  Angelina Lopes  Sarmento no Vice-
Secretária da Mesa, Isabel Maria B. F. Ximenes, 
halo reunião ho Diretora Fundação Luta ba Futuro, 
Maria Dolorosa Boki Fernandes, ho nia equipa, iha 
loron 19 fulan setembro tinan 2018, iha gabinete 
do Presidente do Parlamento Nacional.

Diretora Fundação ne’e hatete objetivo hussi re-
união ne’e atu informa ba Presidente do Parla-
mento Nacional kona-ba sira nia programa, no ha-
to’o convite oficial ba Presidente do Parlamento 
Nacional no membro da Mesa sira atu participa 
iha cerimonia Xo Aniversario Fundação Luta ba Fu-
turo ne’ebé sei realiza iha loron 7 fulan novembro 
tinan 2018, iha município Manufahi. 

Presidente do Parlamento Nacional simu convite 
ne’e no sei participa iha cerimonia aniversario 
fundação nian.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho mem-
bro ASEAN Parlamentar ba Direitos Humanos

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
acompanha hussi membro da Mesa balun halo reunião 
ho membro ASEAN Parlamentar ba Direitos Humanos 
ne’ebé representa hussi DPR (Dewan Perwakilan Rak-
yat) Indonésia Deputada, Meity Magdalena Ussu, ho nia 
equipa sira iha loron 19 fulan setembro tinan 2018, iha 
gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Iha reunião ne’e, Deputada Meity Magdalena Ussu in-
forma ba Presidente kona-ba continuação cooperação 
multilateral, iha área direitos humanos ne’ebé hala’o 
ona iha tinan rua liu ba entre Parlamento Nacional de 
Timor-Leste, DPR Indonésia, Parlamento Nacional Malá-
sia no Parlamento da Republica do Singapura.

Nune’e liu hussi reunião ne’e identifica Deputado na’in 
rua hussi Timor-Leste, ida efetivo no ida seluk suplente 
ne’ebé iha conhecimento kle’an iha área direitos hu-
manos iha Timor Leste, hodi sai membro ba ASEAN Par-
lamentares ba Direitos Humanos hodi discute kona-ba 
questão direitos humanos iha grupo ne’e.

Hafoin reunião ho Presidente do Parlamento Nacional, 
delegação ne’e mós halo reunião ho Comissão B ne’ebé 
trata assuntos Negócios Estrangeiros, Defesa e Segu-
rança no Comissão C ne’ebé trata assuntos Finanças Pú-
blicas, ho assunto ne’ebé hanessan. 



SGTTL apresenta queixa ba Comissão A

Sindicato Geral Trabalhador Timor Leste (SGTTL), iha 
loron 19 fulan setembro tinan 2018 hato’o queixa ba 
Comissão A Parlamento Nacional ne’ebé trata assuntos 
Constitucionais e Justiça, kona-ba vitima afeitado ba 
construção residência ba Presidente Autoridade Região 
Administrativa Especial Oecússi Ambeno (RAEOA).    

Iha apresentação queixa ne’e responsável SGTTL ba 
RAEOA, Henrique Sila, informa ba Vice-Presidente 
Comissão A ho nia membro sira kona-ba cronologia 
construção moru ba residência autoridade RAEOA nian, 
ne’ebé mak halo iha loron 28 fulan agosto tinan 2018 
hodi afeta ba rai hussi família umakain haat nian.  

Ba questão ne’e SGTTL hussu ba Comissão A hodi halo 
fiscalização direta ba construção ne’e nune’e bele ha-
tene realidade iha tereno.  
 

Companhia JICA Halo Reunião ho Comissão E 

Diretor Nacional hussi companhia JICA (Japan In-
ternational Cooperation Agency), Koki Kaneda, 
ho nia equipa sira halo reunião ho Presidente 
Comissão E ne’ebé trata Infraestruturas, Abel Pires 
da Silva, acompanha hussi membro Comissão 
nian, iha loron 20 fulan setembro tinan 2018, iha 
sala conferencia do Parlamento Nacional. 

Reunião ne’e ho objetivo atu fahe experiencia 
ba Deputado sira kona-ba estudo viabilidade sira 
ne’ebé Deputado sira precisa hatene relaciona ho 
fiscalização ba projeto infraestrutura sira iha Ti-
mor-Leste, oinsá atu deteta qualidade hussi con-
strução ida, manutenção, inclui nia financiamento, 
liuliu ba projeto estrada sira no Aeroporto Inter-
nacional Nicolau Lobato ne’ebé companha JICA 
rassik mak sei halo construção ba projeto ne’e. 

Presidente Comissão E agradece ba equipa JICA 
ne’ebé fahe ona informação importante sira ba 
Deputado sira hodi bele ajuda Deputado sira ha-
la’o sira nia knaar nu’udar fiscalizador ne’ebé di’ak 
iha futuro. 

Comissão E mós sei continua halo reunião iha fu-
turo mai, baseia ba agenda ne’ebé prevê ona en-
tre JICA ho Comissão E.



Diretor JSMP halo reunião ho Presidente Parla-
mento Nacional

Diretor Executivo hussi Judicial System Monitoring 
Programe (JSMP), Luís Oliveira Sampaio, ho nia 
equipa sira halo reunião ho Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa, iha loron 20 fulan setem-
bro tinan 2018, iha gabinete Presidente do Parla-
mento nian. 

Iha reunião ne’e JSMP apresenta relatório kona-ba 
observação ba serviço Parlamento Nacional nian 
iha legislatura anterior nian.

Iha relatório ne’ebé JSMP apresenta, menciona 
mós recomendação lubuk ida ba Parlamento Na-
cional, hanessan legislação sira no evita projeto de 
lei ka proposta de lei ne’ebé pendente.
Além de ne’e recomenda mós ba legislatura ida-
ne’e atu fó importância ba Lei Anticorrupção, Lei 
Proteção ba Labarik sira, Alteração ba Código Pe-
nal no alteração ba Lei Código Civil.

Correção ba DIRPEC nia comunicado ba imprensa, 
ne’ebé Publica iha loron 9 agosto tinan 2018 “Parla-
mento Nacional revoga Decreto-lei n.o 3/2018, de 14 de 
março no Decreto-lei n.o 4/2018, de janeiro”

Parlamento Nacional halo Decreto-lei n.º 3/2018 no De-
creto-lei n.º 4/2018, hussi 14 de março, la vigora ona

Parlamento Nacional, liuhossi Reunião Plenária or-
dinária durante loron rua, hahú iha loron 6 to’o 7 fu-
lan agosto tinan 2018, halo ona aprovação ba Projeto 
de Resolução n.º 9/V/1a, ho votos 36 a favor, 0 contra 
no 1 abstenção, hodi halo la vigora ona Decreto-lei n.º 
3/2018, de 14 de março – Primeira Alteração ao Decre-
to-lei n.º 3/2015, de 14 de janeiro – Aprova o Currículo 
Nacional de Base de Educação Pré-escolar, no mós Pro-
jeto de Resolução n.º 10 /V/1ª, ho votos 36 a favor, 0 
contra no 1 abstenção, hodi halo la vigora ona Decre-
to-lei n.º 4/2018, de 14 de março – Primeira Alteração 
ao Decreto-lei n.º 4/2015, de 14 de janeiro – Aprova o 
Currículo Nacional de Base do Primeiro e Segundo Ciclos 
de Ensino Básico.

Durante debate loron rua ne’e bancadas hussi partido 
sira-ne’ebé apoia Governo no mós Ministra da Edu-
cação defende posição katak importante atu halo vig-
ora filafali currículos 2015 nian tanba sira considera 
katak iha benefício pedagógico hodi usa tetun nu’udar 
lian hodi hanorin iha educação pré-escolar no iha tinan 
sira dahuluk iha ensino básico, no introduz português 
neineik-neineik iha ensino básico ho sistema progressão 
linguística; sira mós considera katak VII Governo Con-
stitucional nia decisão atu altera currículo sira-ne’e cedo 
demais tanba seidauk iha tempo atu avalia resultado 
hussi implementação currículos 2015 nian. Bancadas 
hussi partido sira oposição nian, hussi sorin seluk, de-
fende katak currículos 2018 nian hamossu vantagem 
barak liu tanba hahú hanorin ho lian oficial rua, tetun 
no português, dala ida, iha educação pré-escolar kedas, 
no considera katak la adequado ba Parlamento Nacional 
atu discute possibilidade atu halo la vigora tan decre-
tos-leis ne’ebé aprova tiha ona iha legislatura anterior 
no mós iha momento ne’ebé VII Governo labele ona mai 



iha Plenário atu defende ninia posição tanba troca tiha 
ona no agora VIII Governo Constitucional mak iha. Ho 
razão hirak ne’e, antes hakat ba votação ba projeto de 
resolução rua, bancada oposição FRETILIN ho PD decide 
la participa iha votação no sai hussi sessão plenária.

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha hussi 
membro da Mesa sira, no hetan presença hussi Minis-
tro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, 
Fidélis Magalhães, Ministra da Educação, Juventude e 
Desporto, Dulce de Jesus Soares, ho nia equipa sira.

Parlamento Nacional halo apreciação ba relatório 
atividade CFP ba tinan 2017

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 24 fulan setembro tinan 2018, 
halo apreciação ba relatório atividade Comissão 
da Função Pública (CFP), ba tinan 2017 nian.

Relatório atividade ne’ebé apresenta hussi Pres-
idente da CFP ne’e menciona kona-ba atividade 
CFP nian iha tinan 2017, hanessan; visão no 
missão ba segundo mandato Presidente CFP nian, 
atendimento di’ak ba publico, elaboração cadern-
eta funcionário público nian, promoção ba cargo 
chefia sira to’o uso de património Estado no assun-
to seluk relaciona ho serviço função pública nian.

Hafoin apresentação relatório continua kedas ho 
sessão hussu ho hatán hussi Deputado sira no re-
sposta hussi Comissão Função Pública. Deputado 
hussu barak liu kona-ba assistência, controlo no 
promoção careira ba funcionário sira inclui ativi-
dade seluk ne’ebé halo hussi CFP.

Deputado sira mós continua fó confiança no en-
coraja CFP hodi melhoria serviço iha futuro hodi 
assegura funcionamento maquina Estado nian ho 
eficiência no eficácia.

Apreciação relatório ne’e hala’o iha período da 
ordem do dia nian, enquanto iha período de an-
tes da ordem do dia nian, Deputado sira liu hussi 
intervenção diversa sira levanta assunto impor-
tante sira ne’ebé liga ba desenvolvimento povo no 
nação.

Além de ne’e bancada parlamentar CNRT mós 
apresenta nia declaração política liga ba con-
strução projeto balun ZEEMS (Zona Especial de 
Economia Mercado Social) nian ne’ebé afeta ba 
comunidade balun.

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do 



Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira no hetan presença hussi 
Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamen-
tares, Fidélis Magalhães. 

Parlamento  Nacional  hahú d iscute  Projeto  de  
Resolução N.o 12 / V (1a) –  Recomenda  ao  Governo  
que toma medidas para a defesa e conservação do 
meio ambiente 

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 25 fulan setembro tinan 2018, hahú 
discute ona Projeto de Resolução N.o 12 / V (1a) – 
Recomenda ao Governo que toma medidas para a 
defesa e conservação do meio ambiente.

Projeto de Resolução ne’e apresenta hussi Deputado 
Francisco Miranda Branco, Deputado Antoninho Bi-
anco, no Deputada Maria Fernanda Lay.

Projeto de Resolução ne’e ho objetivo fortifica políti-
ca Governo nian liu hussi Secretario de Estado do Am-
biente, kona-ba zero plástico no assunto lixo iha rai 
laran.
 Liu hussi discussão naruk, decide hodi halo audiência 
ho ministério relevante liuliu Secretario de Estado do 
Ambiente iha tempo oin hodi define didi’ak resolução 
ne’e antes halo aprovação.

Iha reunião Plenária ne’e mós bancada FRETILIN liu 

hussi nia declaração politica hussu ba líder nacional 
sira hodi halo dialogo hodi hakotu impasse politica.

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira no hetan presença hussi 
Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamen-
tares, Fidélis Magalhães.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho fun-
cionário sira Parlamento Nacional nian

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanha hussi  nia  Vice-presidente,  Luís  
Roberto, Secretária da Mesa, Maria Terezinha Viegas, 
no Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus ho nia Adjunto, João Rui Amaral, halo 
reunião alargada ho funcionário tomak Parlamen-
to Nacional nian, iha loron 26 fulan setembro tinan 
2018.

Reunião ne’e ko’alia kona-ba política geral V Legis-
latura nian relaciona ho funcionamento Parlamento 
Nacional, direto no dever funcionário sira Parlamento 
Nacional nian, avaliação geral, progresso no desafio 
inclui sugestão sira hodi melhoria funcionamento 
Parlamento Nacional iha futuro.

Durante reunião,  Presidente  do  Parlamento  Na-
cional hussu ba funcionário sira atu continua mantem 
profissionalismo serviço iha ida-idak nia fatin, no la-



bele inclina direta iha politica mas que serviço direta 
ho ema politica hanessan Deputado sira.
Nune’e mós Secretário-Geral do Parlamento Nacional 
hussu ba funcionário sira atu iha sentido de pertence 
ba instituição ida-ne’e, no sentido de responsabili-
dade no disciplina iha knaar loroloron nian. 

Iha reunião ne’e, alem de iha sessão hussu no hatán 
hussi funcionário sira, iha mós apresentação resulta-
do no desafio serviço hussi cada direção sira iha es-
trutura secretariado nian.

Comissão G hahú elabora Projeto de Resolução ko-
na-ba programa Lian Povo

Comissão G iha Parlamento Nacional ne’ebé trata 
assuntos Educação, Juventude, Cultura e Cidada-
nia, iha loron 26 fulan setembro tinan  2018,  hahú  
elabora ona Projeto de Resolução kona-ba progra-
ma Lian Povo.

Iha elaboração ne’e, Presidente da Comissão G, 
Deputada Albina M. Freitas, acompanha hussi 
membro Comissão G ho assessor Bruno Lencastre, 
discute lala’ok programa ne’e ho nia objetivo sira.

Iha projeto de resolução ne’e sei ko’alia kona-ba 
programa Lian Povo, Debate de Cidadão, Orçamen-
to Participativo do Cidadão no Direito de Petição, 
ne’ebé hola parte iha Plano Estratégico do Parla-
mento Nacional ba tinan 2017-2022.

Presidente da Comissão G considera projeto de  
resolução ne’e importante tebes, atu oinsá bele lori 
Parlamento Nacional ba hakbessik povo. Liu hussi 
programa ne’e mós povo bele hato’o-nia preocu-
pação sira ba Parlamento Nacional, nune’e mós 
bele partilha knaar Parlamento Nacional ba povo.



Grupo dos Tribunais de Contas da CPLP realizou visita 
de cortesia ao Parlamento Nacional

A delegação do Grupos dos Tribunais de Contas da 
Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) 
realizou uma visita de cortesia ao Parlamento  Na-
cional, no dia 26 de setembro de 2018.

Esta visita foi recebida diretamente pelo Presidente 
do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panhado pelos membros da Mesa e pelos Presidentes 
das Comissões Especializadas Permanentes.

A Presidente do Tribunal de Contas de Angola, Exal-
gina Gambôa, representou a delegação e disse que 
o objetivo desta visita foi falar sobre a auditoria do 
Tribunal de Contas dos países membros da CPLP, in-
cluindo o Parlamento Nacional, para fiscalizar a Conta 
Geral de Estado. Desta forma, foi importante a dele-
gação visitar o Parlamento Nacional antes de visitar 
os outros Órgãos de Estado para discutirem a Conta 
Geral de Estado.

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu à 
delegação e desejou sucesso para a Conferência da 
Assembleia Geral, que se vai realizar no dia 27 de se-
tembro de 2018, em Díli.

Espera igualmente que a cooperação multilateral vá 
ajudar a melhorar o funcionamento dos  serviços do 
Tribunal de Contas de Timor-Leste.

O Presidente do Grupo Consultivo Nacional do CEPAD 
reuniu com o Presidente do Parlamento Nacional

O Presidente do Grupo Consultivo Nacional do Centro 
de Estudos para a Paz e o Desenvolvimento (CEPAD), 
João Boavida, e a sua equipa, reuniram com o Pres-
idente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
acompanhado pela Vice-Secretária da Mesa, Deputa-
da Regina Freitas, no dia 28 de setembro de 2018, no 
gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Esta reunião teve como objetivo informar o Presidente 
do Parlamento Nacional sobre a visão e missão do CE-
PAD na área do combate à corrupção em Timor-Leste. 
Desta forma, a CEPAD pediu  o  apoio  moral e político 
do Presidente do Parlamento Nacional e dos Deputa-
dos para melhorar o serviço no futuro.

Este grupo é composto pela Comissão Anti-corrupção, 
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, Procura-
dor-Geral da República, Comissão da Função Pública, 
Inspetoria Geral do Estado, GOPAC Timor-Leste e pe-
los representantes de cada Ministério no Governo. 

O Presidente do Parlamento Nacional apreciou o 
serviço deste grupo, e vai apoiá-lo totalmente para 
que possa minimizar e combater a corrupção em Ti-
mor-Leste.



GMPTL elabora nia Plano Estratégico ba V Legislatura

Grupo Mulheres do Parlamentares de Timor Leste 
(GMPTL) ne’ebé lidera hussi Deputada Lídia Norber-
ta dos Santos Martins, hahú discute no elabora ona 
Plano Estratégico GMPTL nian ba V Legislatura. 

Iha loron 26 too 27 fulan  setembro  tinan  2018,  
Presidente GMPTL Deputada Lidia Norberta dos San-
tos Martins, acompanha hussi nia membro sira halo 
reunião ho nia parceiro International Republic Insti-
tution (IRI) hodi discute kona-ba elaboração Plano Es-
tratégico no Lançamento Prioridade Politica ba Grupo 
Feto Parlamentar Timor Leste ba V legislatura nian.

Durante discussão ko’alia kona-ba feto iha vida po-
litica, economia, social inclui direito no dever sira, 
nune’e bele implementa ho di’ak iha futuro.

Reunião ne’e sei continua iha loron 4 fulan outubro 
tinan 2018, ho nia parceiro sira hanessan CAUCUS, 
Rede Feto inclui parceiro sira seluk. 

Comissão F halo audiência ho JSMP

Comissão F iha Parlamento Nacional ne’ebé trata as-
suntos Educação, Saúde, e Igualdade de Género, halo 
audiência publica ho organização sociedade civil Judi-
cial System Monitoring Programme (JSMP), iha loron 
27 fulan setembro tinan 2018, iha sala Comissão F.

Durante audiência, Coordenador ba Unidade Moni-
torização ba Serviço Parlamento Nacional, José Perei-
ra, apresenta recomendação barak ba Parlamento 
Nacional hodi considera hanessan prioridade ida. 

Recomendação hirak ne’ebé JSMP apresenta ba 
Comissão mak hanessan Lei Anticorrupção, Lei Pro-
teção ba Labarik, inclui alteração ba Código Civil no 
lei sira seluk. 

Presidente da Comissão F, Deputada Maria Goruma-
li Barreto, aprecia ba serviço JSMP nian ne’ebé du-
rante ne’e halo monitorização ba serviço Parlamen-
to Nacional. No recomendação hirak ne’ebé JSMP 
apresenta liuliu lei hirak ne’ebé liga ba área temática 
Comissão F nian sei considera iha Legislatura ida-ne’e.



Celebração ba dala 21º Aniversario Declaração Uni-
versal ba Democracia

Parlamento Nacional sei halo celebração ba dala 21º 
Aniversario Declaração Universal ba Democracia, iha 
loron 3 fulan outubro tinan 2018. 

Iha  celebração  ne’e  sei  halo  conferência  inter-
nacional  ne’ebé  realiza  iha  salão  conferência  
Ministério das Finanças nian.

Conferência internacional ne’e sei loke ho discurso 
hussi Presidente da Republica, Francisco Guterres 
Lu-Olo no Presidente do Parlamento Nacional, Arão 
Noé de Jesus, ho orador sira hussi líder nacional no 
internacional balun, ne’ebé sei ko’alia liu kona-ba de-
mocracia iha Timor-Leste.

Celebração ne’e hetan tulun  hussi  UNDP,  USAID,  
União Europeia, Escola Portuguesa de Díli – Ruy Ci-
natti, IRI,  HARI’I  HAMUTUK,  Inter-Parliamentary  
Uniao, no Parlamento Nacional rassik.

Presidente Parlamento Nacional participa missa Pa-
droeira Colégio São Miguel 

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, participa iha missa Padroeira Colégio São Miguel 
Arcanjo (COSAMAR) iha Município Manufahi, iha 
loron 29 fulan setembro tinan 2018. 
Celebrante ba misa ne’e mak Amo Pároco Same Pe. 
Sabino Pinto de Sousa Gama, ho presença hussi sa-
rani sira paróquia Same inclui convidado sira seluk.  
 
Hafoin misa, Presidente Parlamento Nacional, visita 
escola Técnica Vocacional Combatentes e Vetera-
nos (ESTV-COVEM) iha Posto Antigo Same, hodi ha-
ree condição real hussi escola refere, no aproveita 
hodi fó apoio uitoan ba escola refere hanessan farda 
sira desporto nian, bola, caderno no lapiseira  inclui  
livrinho sira kona-ba Parlamento Nacional.

Além de ne’e, Presidente Parlamento Nacional mós 

halo visita ba sala redação hussi Jornalista Conjunta 
Manufahi hodi haree direta condição ne’ebé  jor-
nalista sira enfrenta. Sai  hussi  sala  redação  Jor-
nalista Conjunta sira-nian continua visita ba Orfana-
to Maria Virgem hussi Congregação Imitação Jesus 
(CIJ), hodi fó mós apoio uitoan hanessan foos, mina 
no necessidade básico sira seluk.



Presidente Parlamento Nacional participa iha Toma-
da de Posse Vice-Chefe Estado Maior General das 
Forcas Armadas

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, ho  nia esposa participa iha cerimonia Tomada  de 
Posse  ba  Brigadeiro  General  Domingos  Raul  «Fa-
lur Rate Laek»  hanessan  Vice-Chefe  Estado  Maior   
General das Forcas Armadas, iha  Palácio  Presiden-
cial Ai-tarak-laran Díli, iha loron 1 fulan outubro tinan 
2018
Tomada de Posse ne’e halo atu troca Vice-Chefe Es-
tado cessante Filomeno Paixão, atual  Ministro  da  
Defesa.

 Participa iha cerimónia ne’e mak hanessan Presiden-
te do Parlamento Nacional, Procuradoria-Geral da 
Republica, inclui convidado sira seluk.

Parlamento Nacional aprova Jornal Parlamento Na-
cional nian 

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 1 fulan outubro tinan 2018, halo 
aprovação ba Jornal do Parlamento Nacional, edição 
n.o 1/2018, datado 13 junho ho votos 45 a favor, 0 
contra no 2 abstenções, no n.o 2/ 2018, datado 14 de 
junho ho votos 44 a favor, 0 contra no 3 abstenções.

Votação ne’e realiza iha período da ordem do dia, en-
quanto iha período de antes da ordem do dia nian 
Deputado sira questiona assunto importante sira 
ne’ebé liga ba necessidade povo nian, iha área saúde, 
edução, economia no seluk tan, hodi Governo bele fó 
atenção máximo.

Além de ne’e Deputado sira mós preocupa caso crime 
sira ne’ebé ikuikus ne’e acontece iha capital Díli.

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente Par-
lamento Nacional em exercício, Deputada Maria An-
gelina Lopes Sarmento, acompanha hussi membro 
da Mesa sira no hetan presença Ministro da Refor-
ma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares, Fidélis 
Magalhães.



Parlamento Nacional halo Voto de Pesar e Solidarie-
dade ba vitima Terramoto e Tsunami iha Sulawesi In-
donésia

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária iha loron 2 fulan outubro tinan 2018, halo voto 
de pesar no solidariedade ba vitima sira terramoto e 
tsunami ne’ebé acontece iha Sulawesi Indonésia, iha 
loron 28 fulan setembro tinan 2018, ho 48 votos a 
favor, 0 contra no 0 abstenções.

Sessão  Plenária  ne’e  mós   aprova   Projeto   de  
Resolução  n.o 13/V (1a) - Reitera  os  princípios  e  va-
lores da  Declaração  Universal  sobre  a  Democracia, 
ho  49 votos a favor, 0 contra no 0 abstenções. 

Resolução ne’e ho objetivo atu adapta sistema de-
mocracia ne’ebé halo liu hussi Declaração Universal 
iha Assembleia Geral da União Parlamentar, iha loron 
16 fulan setembro tinan 1997, iha Cairo Egipto.

Alem de ne’e, bancada FRETILIN liu hussi Deputado 
David Dias Ximenes «Mandati», hato’o declaração 
politica ne’ebé ko’alia liu kona-ba valorização ba herói 
libertação nacional, fortifica democracia no respeita 
malu.

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa 
Amaral, acompanha hussi membro da Mesa sira no 
hetan presença hussi Secretário de Estado de Comu-
nicação Social, Merício Juvenal dos Reis.

Parlamento  Nacional  realiza  Conferência  
Internacional  ba  21º Aniversário  da  Declaração  
Universal da  Democracia

Parlamento Nacional  realiza  conferencia Inter-
nacional hodi comemora ba dala 21o Aniversário 
da Declaração Universal da Democracia, iha loron 
3 fulan outubro tinan 2018, iha sala de conferencia 
Ministério das finanças. 

Conferencia ne’e loke hussi Presidente da República, 
Francisco Guterres “ Lu-Olo” acompanha hussi Pres-
idente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus.

Iha discurso abertura Presidente da República nian, 
hatete, agradece ba entidade hotu-hotu liuliu Par-
lamento Nacional ne’ebé organiza boot ida-ne’e 
ba dahuluk iha  Timor-Leste, k ona-ba  democracia.  
Democracia precisa ema hotu nia contribuição la’ós 
parte órgão soberania sira-nian de’it, nune’e ema ho-
tu-hotu precisa organiza maneira comunicação ida 
ne’ebé efetivo.

Entretanto iha discurso Presidente do Parlamento 
Nacional, Arão Noé de Jesus, hatete Parlamento Na-
cional hanessan casa da democracia continua loke an 
hodi rona povo nia lian liu hussi programa lian povo.
Protege democracia laos dever e obrigação liderança 
política sira nian, maibe, sai mos dever e obrigação 
cidadão sira hotu nia. 

Iha oportunidade ne’e Presidente do Parlamento Na-
cional mós agradece  ba presença ilustres oradores 
no convidados ne’ebé mai hussi rai dok hodi fahe sira 
nia experiencia.  No  especial liuhato’o agradece wain 
ba Sua Excelência Presidente da República, ne’ebé 
aceita convite hodi halo discurso de abertura ba con-
ferencia ida ne’e. Agradece mos ba apoio hussi par-
ceiro de desenvolvimento  mak hanesan; Inter-Parlia-
mentary Union, IRI, Escola Portuguesa  Ruy  Cinatti;  
UNDP;  USAID no União Europeia, ne’ebé fo  apoio  
hodi  realiza conferência ida-ne’e.



Matéria ba discussão durante conferência mak ha-
nessan; Timor Leste Hetan Democracia;  Oinsá  Media 
Social Influencia ba Democracia; Tendências  Globais 
no Igualdade Género iha Democracia, ho nia orador 
sira  mak  hanessan;  Eis-Presidente  da  República, 
José  Ramos  Horta;  Eis-Primeiro-Ministro,  Mari  
Alkatiri;  Eis-Ministro  Negócios  Estrangeiros  e  Coo 
-peração, José Luís Guterres; Representante membro 
Parlamento Indonésia, Budiman Sudjatmiko; Repre-
sentante membro Parlamento Europeia, Deputada 
Ana Gomes; Presidente do Concelho de Imprensa, 
Virgílio Guterres; Chefe de Departamento da Agên-
cia de Notícias LUSA, António Sampaio; Comissário 
da Comissão Função Publica, Maria Domingas Alves; 
Ministério Negócios Estrangeiros Tailândia, Kasit 
Piromya; Coordenador Residente das Nações Unidas, 
Roy Trivedy; Eis-Presidente Rede Feto, Ubalda Filipe 
Alves; Assessora Ministério Solidariedade Social no 
Inclusão, Cármen da Cruz; Manager Programme IRI, 
Carlito Nunes; ho nia moderador sira mak hanessan: 
Presidente da Delegação do Parlamento para IPU, 
Deputada Veneranda Lemos, Presidente Comissão E, 
Deputado Abel Pires da Silva, Presidente Comissão B, 
Deputado Adérito Hugo Da Costa, no Presidente do 
Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor Leste, 
Lídia Norberta Martins.

Convidado sira-ne’ebé participa iha Conferencia 
ne’e mak: Presidente da República Democrática de 
Timor Leste, Francisco Guterres “ Lu-Olo”, Eis titu-
lar sira, Deputado sira, membro Governo sira, corpo 
diplomático sira inclui convidado sira seluk.

Conferência ne’e encera hussi Vice-Presidente do Par-
lamento Nacional, Deputada Maria Angelina Lopes 
Sarmento, ho assinatura ba Projeto de Resolução de 
Declaração Universal da Democracia, ne’ebé aprova 
hussi Parlamento Nacional, iha loron 2 fulan outubro 
tinan 2018.



Comissão E halo reunião ho Companha JICA

Comissão E, iha Parlamento Nacional ne’ebé trata 
assuntos Infraestruturas, halo reunião ho Diretor Na-
cional hussi Japan International Cooperation Agency 
(JICA), Koki Kaneda, ho nia equipa sira, iha loron 2 
fulan outubro tinan 2018, iha sala da conferência do 
Parlamento Nacional.
Reunião ne’e hanessan continuação hussi reunião 
dahuluk iha fulan kotuk, ho objetivo atu hatene im-
portância plano desenvolvimento infraestrutura ur-
bana, municipalidade no nacional.

Durante reunião perito hussi JICA apresenta lala’ok 
desenvolvimento infraestrutura hussi nacional too 
base, nune’e Deputado sira iha conhecimento kle’an 
kona-ba projeto sira infraestrutura nian, atu bele ga-
rante qualidade infraestrutura.
Reunião ne’e preside hussi Presidente Comissão 
E, Deputado Abel Pires da Silva, acompanha hussi 
membro comissão nian.

Parlamento Nacional halo apreciação ba Conta Geral 
de Estado 2016.

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária ex-
traordinária iha loron 4 fulan outubro tinan 2018 halo 
apreciação ba Conta Geral de Estado tinan 2016 nian.

Iha discussão ne’e bancada FRETILIN liu hussi Depu-
tada Maria Angelica Rangel da Costa dos Reis, hato’o 
declaração politica hodi hussu ba Governo considera 
recomendação sira ne’ebé tribunal apresenta.

Hafoin declaração política, Comissão C ne’ebé trata 
assuntos Finanças Públicas, apresenta relatório no 
parecer comissão nian kona-ba Conta Geral de Esta-
do ne’e.

Ministra das Finanças em exercício Sara Lobo Brites, 
hatete Governo esforço makas hodi implementa 
recomendação sira hussi tribunal, hanessan mós pre-
ocupação sira hussi Deputado sira-nian oinsá hatuur 
loloos principio orçamento ninian.

Governo continua cria condição sira ne’ebé eficiente 
atu halo atendimento ne’ebé di’ak no garante boa 
governação. Governo reconhece katak sei iha defi-
ciência balun iha sistema orçamento ninian.

Entretanto Deputado sira hussu ba Governo liuliu 
Ministério das Finanças hodi halo tuir recomendação 
sira hussi tribunal nune’e garante duni sistema finan-
ceira ida ne’ebé di’ak liu no eficiência iha futuro mai.

Liu hussi discussão naruk, Deputado sira aprecia Con-
ta Geral de Estado ne’e voto unanimidade 55 votos a 
favor, 0 contra no 0 abstenções.

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira no hetan presença hussi 
Ministra das Finanças em exercício, Sara Lobo Brites, 



no Secretário de Estado da Comunicação Social, 
Merícico Juvenal dos Reis. 

Parlamento Nacional hussu Governo resolve neces-
sidade básico

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 8 fulan outubro tinan  2018,  con-
tinua sugere ba Governo atu resolve dificuldade povo 
nian ba necessidade básico sira.

Sugestão sira ne’e Deputado sira informa liu hussi in-
tervenção diversa iha Plenária Parlamento Nacional.
Necessidade hirak ne’ebé Deputado sira levanta mak 
hanessan acesso bee moos iha Município Manatuto 
inclui área balun iha capital Díli, irrigação iha Oecússi 
ne’ebé falta bee, eletricidade iha suco Colimau Mu-
nicípio Bobonaro.

Além de ne’e, questiona mós kona-ba construção 
auto estrada iha Município Cova-lima liuliu Suco 
Matai ne’ebé dificulta atividade comunidade nian.  
Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parla-
mentares, Fidélis Magalhães, hatete preocupação no 
sugestão sira ne’e Governo considera no sei informa 
ba ministério relevante hodi resolve.

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional em exercício, Maria Angelina Lopes 
Sarmento, acompanha hussi membro da Mesa, no 
hetan presença hussi Ministro da Reforma Legislativa 
e dos Assuntos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Parlamento Nacional aprova ona Resolução no 
12/V(1ª) – Recomenda ao Governo que tome medi-
das para a defesa e conservação do meio ambiente

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 9 fulan outubro tinan 2018, aprova 
ona Projeto de Resolução n.o 12/V (1a) – Recomenda 
ao Governo que tome medidas para a defesa e con-
servação do meio ambiente, ho 53 votos a favor, 3 
contra, no 0 abstenções.

Proponente sira ba Projeto de Resolução ne’e mak; 
Deputado Francisco Miranda Branco, Deputada Ma-
ria Fernanda Lay, no Deputado Antoninho Bianco, ho 
objetivo atu diminui lixo plástico ne’ebé aumenta ba 
beibeik iha Timor-Leste tomak, hahú hussi capital too 
município sira.

Nune’e ho resolução ne’e precisa duni implementa 
política “Zero Plástico” iha Timor-Leste, inclui pro-
tege no conserva meio ambiente.

Deputado sira sugere ba Governo atu serviço hamu-
tuk ho entidade hotu liuliu autoridade local sira hodi 
implementa politica ne’e ho sustentável.

Secretário de Estado do Ambiente,  Demétrio  de  
Amaral  de  Carvalho,  hatete  Governo  sei  halo  so-
cialização no sensibiliza kona-ba politica ne’e ba co-
munidade hotu-hotu. Governo otimista sei atingi ob-
jetivo política Zero Plástico ne’e iha Timor-Leste.

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional em exercício, Maria Angelina 
Lopes Sarmento, acompanha hussi membro da Mesa 
sira, no hetan presença hussi Ministro da Reforma 
Legislativa e  dos  Assuntos  Parlamentares,  Fidélis  



Magalhães, Secretário de Estado da Comunicação 
Social, Merícico Juvenal dos Reis no Secretário de Es-
tado do Ambiente, Demétrio de Amaral de Carvalho.

Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação de Portugal reuniu com o Presidente do 
parlamento Nacional

A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro, e a sua 
equipa reuniram com o Presidente do Parlamento 
Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanhado pelo 
Vice-Presidente, Deputado Luís Roberto da Silva, e 
pela Vice-secretária da Mesa, Deputada Isabel Maria 
B. F. Ximenes, no dia 10 de outubro de 2018, no gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional.

Esta reunião foi para discutir a continuidade da co-
operação bilateral entre Timor-Leste e Portugal, 
nomeadamente entre o Parlamento Nacional e a 
Assembleia da República Portugal, para melhorar o 
serviço do Parlamento Nacional no futuro, nas áreas 
de capacitação da língua portuguesa, finanças e in-
fraestruturas.

O Presidente do Parlamento Nacional agradeceu a 
visita da Secretária de Estado dos Negócios Estrangei-
ros e da Cooperação de Portugal, e o Parlamento Na-
cional espera que esta cooperação continue no fu-
turo.



Presidente do Parlamento Nacional halo reunião ho 
Diretora Nacional Plan Internacional

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus da Costa Amaral, halo reunião ho  Diretor  Na-
cional Plan Internacional, Dirvina Ximenes, ho nia 
equipa sira iha loron 10 fulan outubro tinan 2018, iha 
gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Objetivo hussi reunião ne’e atu informa  ba  Presi-
dente  do  Parlamento  Nacional  kona-ba  Plan  In-
ternacional nia serviço iha Timor-Leste durante tinan 
17 nia laran.

Alem de ne’e hussu disponibilidade Presidente do 
Parlamento Nacional atu autoriza Silviana Maria da 
Graça Bere, estudante ida hussi Município Aileu, ti-
nan 17 hodi assume cargo hanessan Presidente do 
Parlamento Nacional iha minuto balun nia laran, iha 
loron 11 fulan outubro tinan 2018.
Pedido ne’e Plan Internacional halo atu celebra loron 
mundial ba labarik feto sira, no oinsá prepara labarik 
sira sai liderança politica iha futuro.

Presidente do Parlamento Nacional aprecia ho 
serviço Plan Internacional durante ne’e, no habiit liu 
tan labarik sira iha Timor-Leste nune’e bele participa 
ativo iha processo desenvolvimento nacional.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho 
Presidente Fundação Klibur Mata Dalan ba  Coopera-
tiva no Fila Liman

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanha hussi Vice-Secretária  da  Mesa,  
Deputada Isabel Maria B. F. Ximenes no Deputada 
Regina Freitas, iha loron 10 fulan outubro tinan 2018, 
halo reunião ho Presidente Fundação Klibur Mata 
Dalan ba Cooperativa no Fila Liman, Abel Ximenes, 
hamutuk ho Reitor IOB (Institut of Buissnes) ho nia 
equipa sira iha gabinete Presidente nian.  

Iha reunião ne’e Presidente fundação apresenta 
serviço sira fundação nian durante ne’e ho nia estru-
tura no unidade sira iha fundação laran, hanessan 
IOB, no Escola Técnica Informática.

Horas ne’e daudaun programa estudo sira  ne’ebé  
existe iha IOB mak hanessan Programa Diploma III, 
Programa Licenciatura no Programa Mestrado. 

Iha oportunidade ne’e mós Presidente fundação con-
vida Presidente do Parlamento Nacional hodi halo 
visita ida Campus IOB hodi inaugura edifício foun ida 
ne’ebé remata ona nia construção.

Presidente do Parlamento Nacional aprecia tebes 
ho fundação ida-ne’e, consegue ona forma foin sa’e 
lubuk ida iha área oioin hodi participa iha processo 
desenvolvimento nacional.

Tinan barak ona fundação ne’e forma recurso huma-
no ne’ebé bele compete iha campo de trabalho no 
cria serviço rassik tuir habilidade ida-idak nian. 



Comissão F halo audiência ho ADTL

Comissão F iha Parlamento Nacional ne’ebé trata 
assuntos de Educação, Saúde e Segurança Sociais e 
Igualdade de Género, iha loron 11 fulan outubro ti-
nan 2018, halo audiência ho Programa Manager hus-
si Associação Deficiente Timor-Leste, Getrudez  Abe-
lita Pereira, ho nia equipa sira iha sala comissão F.

Iha audiência ne’e Programa Manager ADTL informa 
ba Deputado sira membro Comissão F nian kona-ba 
situação deficiente sira-nian nune’e Deputado sira 
bele iha informação suficiente bainhira iha discussão 
orçamento bele partilha ho ministério relevante, li-
uliu programa sira hussi ADTL hodi bele fó atenção.

Deputado sira membro Comissão F nian aprecia ho 
existência ADTL nian hodi hatutan preocupação sira 
deficiente nian ba instituição relevante sira hodi 
soluciona.

Audiência ne’e preside hussi Presidente Comissão F, 
Deputada Maria Gorumali Barreto, acompanha hussi 
membro comissão nian. 

Comissão E continua audiência ho JICA

Comissão E iha Parlamento Nacional ne’ebé trata 
assuntos Infraestruturas, iha loron 11 fulan outubro 
tinan 2018, continua halo audiência ho companha 
JICA (Japan International Cooperation Agency), iha 
sala comissão nian.

Continuação audiência ne’e lidera hussi Presidente 
Comissão E, Deputado Abel Pires da Silva, acom-
panha hussi membro comissão nian.

Audiência ne’e ho objetivo atu partilha conhecimen-
to ba malu kona-ba infraestrutura  iha  Timor-Leste  
liuliu impacto geográfico ba construção estrada, 
ponte, no porto sira iha Timor-Leste.

Durante audiência, assessor JICA, Makot Ashino, ex-
plica kona-ba lala’ok construção no manutenção ho 
nia financiamento sira, nune’e ajuda Deputado sira 
bele halo fiscalização ba infraestrutura sira di’ak liu 
tan.



Minuto 40 Silviana Maria da Graça Bere sai Presiden-
te do Parlamento Nacional 

Silviana Maria da Graça Bere, moris iha loron 1 fulan 
maio tinan 2000,iha  suco  Namolessu,  Posto  Ad-
ministrativo Liquidoe, Município Aileu, hetan opor-
tunidade hodi sai Presidente  do  Parlamento  Na-
cional iha minuto 40 nia laran.

Iha loron 11 fulan outubro tinan 2018, iha 08h45 
too 09h25 Silviana hakat ba Gabinete do Presidente 
do Parlamento Nacional ho acompanhamento hussi 
corpo de segurança Presidente nian ne’ebé simu di-
retamente hussi Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, no entrega knaar 
ba Silviana hodi hala’o serviço tuir agenda ne’ebé 
mak prevê ona.

Hafoin simu knaar hanessan Presidente do Parla-
mento Nacional, Silviana preside kedas reunião ho 
Presidente Comissão Nacional das Eleições, Alcino 
de Araújo Barris, ho nia equipa, iha gabinete Presi-
dente nian.

Ação no simulação ne’e organiza hussi  Plan  Inter-
nacional ne’ebé antes ne’e coordena ona ho Presi-
dente do Parlamento Nacional hodi comemora loron 
mundial ba labarik feto sira.

Liu tiha minuto 40, Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus, entrega prenda ba Silviana 
hanessan Tais, livro Constituição RDTL, no Regimento 
Parlamento Nacional antes hakat sai hussi Gabinete 
Presidente nian.

Nune’e Presidente do Parlamento Nacional continua 
hikas reunião ho Presidente CNE ho nia equipa sira 
hodi ko’alia kona-ba serviço CNE nian.
Iha reunião ne’e Presidente CNE convida Presidente 
do Parlamento Nacional atu participa iha lançamen-
to relatório CNE nian kona-ba eleição presidencial no 
parlamentar ba tinan 2017,  iha  loron  18  fulan  ou-
tubro tinan 2018.

Além de ne’e informa mós kona-ba preparação to-
mada de posse ba Comissario Afonso Carmona hodi 
troca Comissario cessante Duarte Tilman, ne’ebé du-
rante ne’e assume knaar hanessan Vice-Presidente 
CNE, inclui assunto sira seluk.

Hafoin reunião ho Presidente do Parlamento  Na-
cional, Presidente CNE ho nia equipa sira continua 
halo reunião ho Comissão A hodi informa assunto 
ne’ebé hanessan. 



Atleta sira ASIAN PARA GAMES visita Parlamento Na-
cional

Atleta sira ne’ebé foin lalais ba participa iha evento 
ASIAN PARA GAMES, iha loron 15 fulan outubro ti-
nan 2018, halo visita ba Parlamento Nacional ne’ebé 
simu diretamente hussi Presidente do Parlamento 
Nacional em exercício Maria Angelina Lopes Sarmen-
to, acompanha hussi Vice-Presidente Luís Roberto, 
no líder bancada sira.

Visita ne’e acompanha direta hussi Secretario de Es-
tado Juventude e Desporto, Nélio Isac Sarmento, no 
treinador sira.

Secretário de Estado Juventude e Desporto, Nélio 
Isac Sarmento, hateten atleta sira ne’ebé participa 
iha ASIAN PARA GAMES 2018 hamutuk modalidade 
6 ho nia atleta na’in 20 ho nia treinador no oficial 
na’in 10 nune’e hamutuk na’in 30.  

Hussi modalidade 6 ne’ebé participa, modalidade 2 
mak hetan premio hanessan modalidade Atletismo 
ho nia atleta Teófilo Freitas simu medalha Ouro 2 
ne’ebé compete iha halai metro 400 no metro 1500 
no modalidade Tenis Mesa, ho nia atleta Pascoela 
dos Santos Pereira, simu medalha Bronze.

Presidente do Parlamento Nacional em exercício lori 
naran Parlamento Nacional hato’o agradecimento ba 
atleta sira, liuliu atleta na’in rua ne’ebé hetan premio 
iha evento ne’e. 

Líder bancada sira mós aprecia no agradece ba atleta 
sira ne’ebé hetan premio iha evento refere no con-
sidera hanessan herói foun ba Timor-Leste. Nune’e 
Governo liuliu  ministério  competente  precisa  fó  
atenção ba atleta sira ne’e. 



Comissão F halo audiência ho Assessor WHO 

Comissão F iha Parlamento Nacional ne’ebé trata as-
sunto Educação, Saúde, e Igualdade de Género, halo 
audiência ho Assessor WHO (World Health Organiza-
tion), Rui Maria de Araújo, iha loron 17 fulan outubro 
tinan 2018, iha sala Comissão F.

Objetivo audiência ne’e atu kolia kona-ba  disponibi-
lidade WHO no mós organizações nações unidas sira 
seluk ne’ebé serviço iha área saúde atu partilha regu-
larmente kona-ba saúde iha Timor Leste ba membro 
Comissão F. 

Audiência ne’e sei continua iha loron 7 fulan no-
vembro tinan 2018, hodi identifica necessidade sira 
ne’ebé hodi facilita serviço iha futuro mai. 

Audiência ne’e preside hussi presidente Comissão F, 
Deputada Maria Gorumali Barreto, acompanha hussi 
membro comissão nian.

Orçamento privativo Parlamento Nacional aprovado

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária ex-
traordinária, iha loron 18 too 19 fulan outubro tinan 
2018, halo ona aprovação ba Projeto de Resolução 
No. 15/V (1a) - Orçamento Privativo do Parlamento 
Nacional para 2019 ho votos 32 a favor, 0 contra no 
4 abstenções.

Montante ne’ebé aprovado hamutuk $16,145 mil-
hões, ho nia rubrica sira hanessan: Salários e Venci-
mentos $5,814 milhões; Bens e Serviços,$7,412 
milhões; Capital Menor $1,780 milhões; Capital de 
Desenvolvimento $ 195 mil; no Transferências $ 944 
mil.

Hafoin aprovação, Comissão C ne’ebé trata assuntos 
Finanças Publicas sei halo redação final antes haruka 
ba Governo liu hussi Gabinete Presidente do Parla-
mento Nacional hodi anexa iha Orçamento Geral de 
Estado 2019 nian.

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional em exercício, Maria Angelina 
Lopes Sarmento, acompanha hussi membro da Mesa 
sira no hetan presença hussi Secretário-Geral do Par-
lamento Nacional, Adelino Afonso de Jesus, ho nia 
estrutura tomak.



Contactos:
agus.santos@parlamento.tl

guilhermina.barbosa@parlamento.tl

Próximo  Boletim:
Assuntos debates iha sessões plenárias; 

Informações  hussi Reuniões   das  Comissões  
Especializadas Permanentes;

Reuniões de sua excelência  Presidente do Par-
lamento Nacional, conforme a agenda;
 
informações Diversas .


