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Parlamento Nacional Timor-Leste nian realiza re-
união Plenária dahuluk ba V Legislatura nian no 
elege Presidente foun

Parlamento Nacional Timor-Leste nian realiza reunião 
Plenária dahuluk ba V Legislatura nian no elege Presi-
dente foun

Parlamento Nacional realiza ona reunião Plenária da-
huluk ba V Legislatura nian iha loron 13 fulan junho ti-
nan 2018, iha 10h00 dadeer, ne’ebé lidera hussi Presi-
dente do Parlamento Nacional  em  exercício,  Aniceto  
Longuinhos Guterres Lopes.

Iha inicio discurso Presidente em exercício nian mani-
festa processo politico tomak ne’ebé lao ho pacifica iha 
fulan hirak ba kotuk nune’e mós cumprimenta Deputado 
foun sira ne’ebé atu simu posse iha Legislatura ida-ne’e, 
no hussu atu Legislatura foun ne’e oinsá bele reforça in-
teresse nacional.

Agenda Plenária extraordinária ne’e apresenta Projeto 
de Deliberação hodi forma Comissão  Eventual  para  
Verificação de Poderes dos Deputados, ho nia com-
posição sira, ne’ebé iha interrupção ba reunião Plenária 
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hodi ajusta buat balun ne’ebé Deputado sira sugere. Pro-
jeto de Deliberação ne’e ikusmai hetan aprovação ho vo-
tos 60 a favor, 0 contra no 5 abstenções. Nune’e Comissão 
ida-ne’e ho nia membro Deputado na’in 9 hussi coligação 
AMP, na’in 5 hussi FRETILIN, na’in 2 hussi PD no na’in 1 
hussi FDD.

Comissão ne’e reunião hodi confirma legalidade, ausência 
de incompatibilidades, no renúncia hodi halo substituição 
sira, nune’e Plenária halo votação ba Relatório Comissão 
ne’e ho votos 38 a favor, 0 contra no 27 abstenções.

Liu tiha processo ne’e hotu continua kedas ho juramento 
Deputado sira ba V Legislatura nian.
Reunião Plenária contínua ho anúncio lista única ba cargo 
Presidente do Parlamento Nacional. 

Hussi lista única ba candidato Presidente do Parlamento 
Nacional mak Deputado Arão  Noé  de  Jesus da Costa 
Amaral, hussi partido CNRT.

Ho ida-ne’e liu hussi eleição candidato ne’e hetan votos 
36 a favor, 29 contra no 0 abstenções.

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 
da Costa Amaral, iha nia discurso,  hatete  sei representa 
Deputado hotu hodi cumpri dever sira mesmo iha di-
vergências politico partidário maibé  tau interesse  na-
cional iha leten.
Aprecia maturidade política povo  tomak  nian  iha  pro-
cesso eleição parlamentar. No sei tau importância no 
matem programa de cooperação ho instituição oioin ha-
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nessan relações bilaterais ho Assembleia da República de 
Portugal inclui instituição sira seluk hodi apoio desenvolvi-
mento Parlamento Nacional nian.

Iha período ida-ne’e importante tebes ba aprovação do 
Orçamento Geral do Estado no lei importante sira seluk 
hodi garante processo sira no desenvolvimento nacional.

Iha discurso ikus nian, Presidente do Parlamento Nacional, 
apresenta nia agradecimento ba Presidente do Parlamen-
to Nacional cessante, Mesa, no Deputado sira, Primei-
ro-Ministro no membro do Governo sira, Policia, F-FDTL, 
no liderança AMP ne’ebé fó confiança ba nia.

Iha  evento  ne’e  parte  Secretariado  Geral  do  Parla-
mento Nacional, distribui  mós  documento  essencial  sira  
hanessan Constituição RDTL, Regimento do Parlamento 
Nacional, Manual dos Deputados, ba Deputado foun sira.
 
Sessão Plenária sei continua iha loron 14 fulan junho tinan 
2018, hodi halo eleição ba membro Mesa sira.

Parlamento Nacional completa ona eleição ba Mesa 
V Legislatura nian

Parlamento Nacional iha loron 14 fulan junho tinan 
2018, liu hussi eleição completa ona estrutura Mesa 
ba V Legislatura nian ba período 2018 too 2023.

Liu hussi Sessão Plenária, apresenta lista única ba 
cargo Vice-Presidente sira, Secretário, no Vice-
Secretário sira. Lista ne’ebé apresenta mak hanessan; 
1ª Vice-Presidente: Deputada Maria Angelina Lopes 
Sarmento, hussi PLP, 2ª Vice-Presidente: Deputa-
do Luís Roberto da Silva, hussi KHUNTO; Secretária 
da Mesa: Deputada  Maria Teresinha Viegas, hussi 
CNRT; 1ª Vice-Secretária; Deputada Isabel Maria 
Barreto Ximenes, hussi FDD; no 2ª Vice-Secretária: 
Deputada Regina Freitas, hussi PLP.

Iha  intervenção  Deputado  sira-nian  ne’ebé  ques-
tiona  kona-ba  Proporcionalidade  hussi  lista  ne’ebé 
apresenta, ne’ebé  tenta  atu  hetan  consensos  en-
tre partido sira, nune’e Presidente do Parlamento 
Nacional interrompe Sessão Plenária hodi fó tempo 
minuto 30 ba partido sira masque nune’e la hetan 
alteração ruma ne’ebé ikusmai avança ba votação ba 
lista original ne’ebé apresenta.



Deputado sira hussi FRETILIN ho PD decide retira hussi 
sala Plenário hodi la participa iha processo votação. 
Nune’e liu hussi votação secreto consegue hili lista úni-
ca ne’e ho unanimidade, 36 a favor,  0  contra no  0  
abstenções.

Hafoin eleição, membro da Mesa sira tuur kedas iha 
ida-idak nia fatin iha Mesa Parlamento Nacional.
Antes remata Sessão Plenária ne’e, Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
hussu ba bancada parlamentar sira atu apresenta es-
trutura bancada ida idak nian ba Mesa Parlamento Na-
cional. 

Iha loron 18 fulan junho sei halo reunião representante 
bancada sira hodi define agenda ba Sessão Plenária 
nune’e mós Comissão Especializada Permanente sira.

Parlamento Nacional estabelece Bancada Parlamentar 
8 ba V Legislatura

Parlamento Nacional iha V Legislatura ne’e estabelece 
bancada parlamentar hamutuk 8, hanessan banca-
da FRETILIN, CNRT, PLP, KHUNTO, PD, UDT, PUDD no 
FRENTE-Mudança.

Liu hussi reunião líder bancada parlamentar sira, 
iha loron 19 fulan junho tinan 2018, iha  sala de 
conferências  Parlamento Nacional nian, decide 
tuir  Regimento  Parlamento  Nacional  iha  artigo 
11º, alínea 1) no 2)  ne’ebé  ko’alia  kona-ba Con-
stituição no Organização, nune’e Bloco Aliança 
Mudança ba Progresso (AMP), fahe ba bancada 
3 (tolu), Frente Desenvolvimento Democrático 
(FDD), fahe ba bancada 3 (tolu), nune’e hamutuk 
ho bancada FRETILIN no PD hamutuk bancada 8.

Iha reunião líder bancada parlamentar ne’e, mós 
ko’alia kona-ba Reunião Plenária Extraordinária 
iha tempo badak, atu bele halo aprovação ba au-
torização viagem Presidente da República nian ba 
estrangeiro, inclui assunto importante sira seluk.

Reunião líder bancada sira ne’e preside hussi 
Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus da Costa Amaral, acompanha hussi 
Vice-Presidente na’in rua, Secretária da Mesa ho 
nia vice-secretária sira, inclui líder bancada sira.



Presidente do Parlamento Nacional ho membro 
sira Mesa Parlamento Nacional nian halo reunião 
dahuluk ho S. Ex.ª Presidente da República

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus da Costa Amaral, ho nia Vice-Presidente 
na’in rua, Maria Angelina Lopes Sarmento no Luís 
Roberto da Silva, ho Vice-Secretária da Mesa na’in 
rua, Isabel Maria B. Freitas Ximenes no Regina Fre-

itas, iha loron 20 fulan junho tinan 2018, halo reunião 
dahuluk ho S. Ex.ª Presidente da República, Francisco 
Guterres Lú-Olo, iha Palácio Presidencial, Bairro-Pité, 
Díli.

Reunião ne’e ho objetivo atu cumprimenta no apre-
senta ba S. Ex.ª Presidente da República kona-ba estru-
tura Mesa Parlamento Nacional iha V Legislatura ninian.

Além de ne’e, ko’alia mós kona-ba reunião plenária 
extraordinária iha tempo badak atu halo aprovação 
ba viagem serviço Presidente da República nian ba es-
trangeiro.

Delegação da Agência Brasileira de Cooperação halo re-
união ho Secretário-Geral do Parlamento Nacional

Equipa comunicação nian hussi Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), Marcelo Almeiro Guimarães no Jani-
na Ferras Plessmann, halo reunião ho Secretário-Geral 
do Parlamento Nacional, Adelino Afonso de Jesus, ho 
nia estrutura, iha loron 20 fulan junho tinan 2018, iha 
sala de conferências do Parlamento Nacional. 

Reunião ne’e ho objetivo atu halo entrevista direta ho 
Secretário-Geral, Adelino Afonso de Jesus, Diretora de 
Recursos Humanos, Idalina Guterres, Diretor de Apoio 



Parlamentar, Armando Machado, Diretor de Comuni-
cação, Paulo da Costa Nunes, no Chefe da Tecnologia e 
Comunicação, Abílio Bernardo Caldas, kona-ba acordo 
área técnica ba Rádio no Televisão do Parlamento Na-
cional, ne’ebé Parlamento Nacional ho ABC assina ona 
iha loron 22 fulan fevereiro tinan 2018.

Secretário-Geral ho nia estrutura espera katak ho co-
operação ne’ebé iha entre Parlamento Nacional ho ABC 
bele tulun canal Parlamento Nacional hodi hakbessik liu 
tan comunidade iha Timor-Leste laran tomak, inclui ca-
pacitação recursos humanos ne’ebé mak iha hodi presta 
serviço ho qualidade.
 

Parlamento Nacional autoriza deslocação Presidente da 

República ba Estrangeiro

Parlamento Nacional, liu hussi Reunião Plenária extraor-

dinária, iha loron 21 fulan junho tinan 2018, halo ona votação 

ba Assentimento à deslocação de Sua Excelência o Presiden-

te da República à República da Indonésia, ho votos 62 a favor, 

0 contra no 0 abstenções. 

Votação ba assentimento deslocação Presidente da 

República ne’e hala’o iha Período da Ordem do Dia, 

enquanto iha Período de Antes Ordem do Dia nian 

halo substituição temporária ba Deputado sira, ha-

nessan hussi Partido KHUNTO, Lígia Filomena Coelho 

da Silva substitui Deputado António Verdial de Sousa, 

Irene Gonzaga Sarmento substitui Deputada Armanda 

Berta dos Santos, António Maria Nobre Amaral Til-

man substitui Deputado José Agostinho da Silva; hussi 

Partido CNRT, Patrocínio Fernandes dos Reis substitui 

Deputado Dionísio da Costa Babo Soares, Veneranda 

Lemos Martins substitui Deputado Jacinto Rigoberto 

Gomes de Deus, Virgínia Ana Belo substitui Deputado 

Virgílio Smith; hussi Partido FRETILIN, Abílio Quintão 

Pinto substitui Deputado José Agostinho Sequeira «So-

motxo», no tuir kedas ho anúncio renúncia mandato 

Deputado Fidélis Manuel Leite Magalhães hussi parti-

do PLP ne’ebé substitui hussi Deputado Abel Pires da 

Silva. 

 

Além de ne’e, halo mos discussão no votação ba Pro-

jeto Deliberação n.o 4/ V – Antecipação do período 

normal de funcionamento da 1.a Sessão Legislativa 

da V Legislatura, ho votos 56 a favor, 0 contra, no 4 

abstenções. Deliberação ne’e halo atu assegura fun-

cionamento Parlamento Nacional hahú agora too ini-

cio formal legislativa nian iha 15 fulan setembro tinan 

ida-ne’e. 

Reunião Plenária ne’e Preside hussi Presidente do Par-

lamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 

acompanha hussi membro da Mesa tomak.  

 

Presidente do Parlamento Nacional halo reunião ho 

delegação Defensoria Pública Federal do Brasil

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 

da Costa Amaral, acompanha hussi nia assessor sira, 



Bruno Lencastre no Júlio Tomás Pinto, halo reunião 

ho delegação hussi Defensoria Pública Geral Federal 

do Brasil, composta hossi Carlos Eduardo Barbosa Paz 

no Rodrigo Esteves Rezende, ne’ebé acompanha hus-

si Defensor Público-Geral da República Democrática 

de Timor-Leste, Sérgio de Jesus Fernandes da Costa 

Hornai, Embaixador do Brasil iha Timor-Leste, Aldemo 

Garcia, ho nia equipa hussi Agência Brasileira de Co-

operação (ABC), iha loron 22 fulan junho tinan 2018, 

iha gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Objetivo reunião ne’e atu informa ba Presidente do 

Parlamento Nacional kona-ba relatório ikus serviço 

Agência Brasileira de Cooperação nian iha área 

justiça, principalmente ho Defensoria Pública Geral 

Timor-Leste nian.

Nune’e, hanessan Parlamento Nacional ho nia Plano 

Estratégico ba período 2011-2030 bele colabora no 

eleva di’ak liu tan Defensoria Pública nia existência 

iha município sira.

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 

apoio tomak hussi ABC iha área justiça, promete atu 

continua cooperação ne’e hodi capacita Defensoria 

Pública Geral Timor-Leste nian hodi bele tulun vitima 

sira, liuliu ema kiak sira hodi hetan justiça loloos.

 

Presidente Parlamento Nacional Participa iha Aniversario RE-

NETIL 

Presidente  do  Parlamento  Nacional,  Arão  Noé  de  Jesus  da 

Costa  Amaral,  participa  iha cerimonia  aniversário  

organização  Resistência  Nacional  dos  Estudantes  de  Ti-

mor-Leste (RENETIL)  ba  dala  tolunulu  (XXX),  iha  Salão  

Universidade da Paz, iha loron 23 fulan junho tinan 2018. 

Iha cerimonia ne’e halo tomada de posse ba estrutura foun 

RENETIL nian inclui inauguração ba monumento saudoso Fer-

nando «Lasama» de Araújo, iha Universidade da Paz.

Secretário-Geral RENETIL, Joaquim Fonseca «Russo», oferece 

livro ida RENETIL nian ida ho título RENETIL iha Luta Liberta-

saun Timor Lorosa’e, ba Presidente do Parlamento Nacional.

Presidente do Parlamento Nacional iha nia discurso, agra-

dece no fó parabéns ba estrutura no membro tomak RENETIL 

nian no hussu atu contínua contribui ba processo desenvolvi-

mento nacional. 



Parlamento Nacional estabelece Comissão Especializada Per-

manente sira, Comissão Permanente no elege membro sira 

Conselho Administração nian

Parlamento Nacional liu hussi Sessão Plenária ordinária, iha 

loron 26 fulan junho tinan 2018, estabelece ona Comissão 

Especializada Permanente sira hamutuk hitu (7), Comissão 

Permanente no elege membro sira Conselho Administração 

nian ba V Legislatura.

Iha Período da Ordem do Dia, Plenário Parlamento Nacional 

halo discussão ba Projeto de Deliberação n.o 2/V – Constitu-

ição das Comissões Especializadas Permanentes. Projeto ne’e 

aprova ho votos 44 a favor, 11 contra no 7 abstenções.

Comissão Especializada Permanente sira constitui mak ne’e: 

Comissão A: Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça, 

ho nia membro hamutuk na’in sanulu-ressin ida (11);

Comissão B: Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Se-

gurança, ho nia membro hamutuk na’in sia (9);

Comissão C: Comissão de Finanças Públicas, ho nia membro 

hamutuk na’in sanulu-ressin tolu (13);

Comissão D: Comissão de Economia e Desenvolvimento, ho 

nia membro hamutuk na’in sia (9);

Comissão E: Comissão de Infraestruturas, ho nia membro ha-

mutuk na’in sia (9); 

Comissão F: Comissão de Saúde, Segurança Social e 

Igualdade de Género, ho nia membro hamutuk na’in 

sia (9);

Comissão G: Comissão de Educação, Juventude, Cul-

tura e Cidadania, ho nia membro hamutuk na’in san-

ulu-ressin ida (11).

Hafoin ida-ne’e continua ba discussão no votação 

ba Projeto de Deliberação n.o 3/V – Constituição da 

Comissão Permanente. Comissão ida ne’e iha ha-

mutuk Deputado na’in 31, inclui Presidente ho nia 

Vice-presidente na’in rua no bancada sira hanessan: 

FRETILIN, na’in sanulu-ressin ida (11), CNRT, na’in 

sia (9), PLP, na’in tolu (3), PD, na’in rua (2), KHUNTO, 

na’in ida (1), PUDD, na’in ida (1), no UDT/FM na’in ida 

(1). Projeto de Deliberação ne’e aprova ho votos 40 a 

favor, 13 contra no 5 abstenções. 

Além de ne’e, Deputado sira halo mós eleição ba 

membro na’in lima (5) ba Conselho de Administração 

nian, ho votos 38 a favor, 3 contra no 22 abstenções. 

Membro sira mak hanessan: bancada FRETILIN, Depu-

tado Antoninho Bianco, efetivo, no Deputado Joaquim 

Dos Santos «Boraluli», suplente;  bancada  CNRT:  

Deputada Virgínia Ana Belo, efetiva, no Deputado 

José V. R. Ferreira, suplente; bancada PLP: Deputado 

Francisco Vasconcelos, efetivo, no Deputado Noé da 

Silva Ximenes, suplente; bancada KHUNTO: Deputada 

Olinda Guterres, efetiva, no Deputada Irene Gonzaga 

Sarmento, suplente, no bancada PD: Deputado Adri-

ano do Nascimento, efetivo, no Deputada Elvina Sou-

sa Carvalho, suplente.

Durante Reunião Plenária ne’e, anúncio mós com-

posição bancada parlamentar UDT/FM ne’ebé sai 

bancada ida hamutuk ho bancada sira seluk hanessan 

FRETILIN, CNRT, PLP, KHUNTO, PD no PUDD, hamutuk 

bancada parlamentar hitu (7). 



Sessão Plenária  ne’e  preside hussi Presidente do Parla-

mento Nacional, Arão  Noé  de  Jesus  da  Costa  Amaral, 

acompanha  hussi   membro  da  Mesa  sira, no hetan 

presença hussi Ministro da Reforma Legislativa e Assun-

tos Parlamentares, Fidélis Leite Magalhães.

Presidente do Parlamento Nacional halo reunião ho Em-

baixador da Austrália no PDHJ

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 

da Costa Amaral, acompanha ho nia assessor sira, Bruno 

Lencastre no Júlio Tomás Pinto, halo reunião ho 

Embaixador da Austrália iha Timor-Leste, Peter Roberts, 

ho nia equipa sira, iha gabinete do Presidente do Parla-

mento Nacional, iha loron 27 fulan junho tinan 2018.

Iha reunião ne’e, ko’alia  kona-ba  fortalecimento  co-

operação bilateral entre Parlamento Nacional no Parla-

mento Austrália nian, liuliu iha área lian povo no Grupo 

Mulheres do Parlamento Nacional, ne’ebé Parlamento 

Nacional prevê iha Plano Estratégico do Parlamento Na-

cional ba Período 2017-2022. Nune’e mós, assunto De-

limitação Fronteira Marítima entre Governo Austrália ho 

Timor-Leste, liuliu ratificação tratado fronteira marítima, 

inclui visita membro Parlamento Austrália mai Parlamen-

to Nacional iha fulan setembro ka outubro tinan ida-ne’e. 

Presidente do Parlamento Nacional aprecia esforço no 

apoio tomak hussi Governo Austrália nian durante ne’e 

hodi halo desenvolvimento nacional, no hussu atu con-

tinua apoio iha futuro mai. 

Iha  loron  hanessan,  Presidente do  Parlamento  Nacional 

mós  halo  reunião  ho  Provedor  dos  Direitos Humanos 

e Justiça (PDHJ), Silvério Pinto Baptista, ho nia adjunto 



na’in rua,  iha gabinete do Presidente do Parlamento Na-

cional nian.

Iha reunião ne’e, Provedor relata relatório atividade PDHJ 

tinan 2017 nian ba Presidente do Parlamento Nacional, 

ne’ebé baseia ba Estatuto PDHJ, artigo 45º, ne’ebé hatete 

PDHJ tinan-tinan, iha loron 30 fulan junho, precisa apre-

senta relatório atividade sira nian ba Parlamento  

Nacional.

Presidente do Parlamento Nacional aprecia ho serviço 

PDHJ nian durante ne’e, liuliu iha capacitação ba entidade 

Estado sira, hanessan Polícia no Militar, kona-ba Direitos 

Humanos e Justiça, no relatório ne’e rassik sei apresenta 

ba líder bancada sira, no sei fixa data ba apresentação 

Relatório ne’e iha Sessão Plenária.

Presidente do Parlamento Nacional halo reunião ho En-

carregado de Negócios China nian 

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 

da Costa Amaral, acompanha ho nia assessor sira, Bruno 

Lencastre no Júlio Tomás Pinto, halo reunião ho Encarre-

gado de Negócios China nian iha Timor-Leste, Li Fanjie, 

ho nia equipa, iha loron 28 fulan junho tinan 2018, iha 

gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Reunião ne’e ho objetivo atu hato’o carta felicitação hussi 

Presidente do Comité Central da Assembleia Popular Na-

cional da China, Li Zhanshu, ba Presidente do Parlamento 

Nacional, ne’ebé simu cargo nu’udar Presidente do Parla-

mento Nacional ba V Legislatura.

Além  de  ne’e,  ko’alia  mós  kona-ba  continuação  co-

operação  bilateral  entre  China ho Timor-Leste iha nível 

parlamentar ne’ebé sei reforça serviço entre órgão legis-

lador hussi nação rua ne’e.

Presidente do  Parlamento  Nacional  agradece  ba  fe-

licitação  hussi  Governo  China  liuliu do Presidente do 

Comité Central da Assembleia Popular Nacional da China, 

no aprecia ba apoio tomak Governo China nian durante 

ne’e.

No mos hussu atu cooperação ne’ebé iha continua ba 

futuro hodi hametin liu tan espírito amizade entre Ti-

mor-Leste ho China.

Parlamento Nacional realiza ona programa acolhimento 
ba Deputado sira V Legislatura nian

Parlamento Nacional, liu hussi Secretariado-Geral do Par-
lamento Nacional realiza ona programa acolhimento ba 
Deputado sira V Legislatura nian, hahú iha loron 27 fulan 
junho too loron 29 fulan junho tinan 2018.

Objetivo hussi acolhimento ne’e atu fahe conhecimento 
no experiência ba Deputado sira, liuliu Deputado foun sira, 
kona-ba papel Deputado sira, inclui papel Parlamento Na-
cional tuir lei, nune’e bele ajuda di’ak liu tan Deputado sira 
hodi hala’o nia função.

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 
da Costa Amaral, iha abertura ba atividade ne’e, hussu ba 



Deputado sira atu acompanha ho di’ak, nune’e bele iha 
conhecimento ne’ebé di’ak liu tan iha área parlamentar.
Orador sira ba seminário acolhimento ne’e mak: Vicente 
Guterres, Ex-Presidente do Parlamento Nacional; Fernan-
da Borges, Ex-Deputada; Josefa Álvares Pereira Soares, 
Ex-Presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares de 
Timor-Leste (GMPTL) no atual  Deputada hussi bancada 
FRETILIN; Jacinta Abu Cau Pereira, Ex-Deputada; Dimitar 
Stajcov,  representante hussi  Internacional  Republican  
Institut  (IRI); Adelino Afonso de Jesus, Secretário-Geral 
do Parlamento  Nacional; João Rui Amaral,  Secretário- 
Geral Adjunto do  Parlamento Nacional; Sancha Marga-
rida Tilman,  Chefe  Gabinete  Relações  Internacionais e 
Cooperação; no  Bruno  Lencastre,  Assessor  do  Presi-
dente  do Parlamento Nacional. 

Matéria principal durante programa acolhimento mak 
hanessan: Papel do Parlamento Nacional, Mandato do 
Parlamento Nacional, Processo Legislativo Comum, Pa-
pel do Grupo Mulheres  Parlamentares,  Orçamento 
Geral  do Estado,  Direitos  da  Oposição,  Processos  de  
Orientação e Fiscalização  Política, Bancadas e Comissões 
Parlamentares,  Diplomacia  Parlamentar, A dministração  
Parlamentar, Estrutura Orgânica do Secretariado-Geral 
e Plano Estratégico  do  Parlamento  Nacional. Durante  
atividade acolhimento iha mós sessão hussu no hatán ba 
matéria hirak ne’ebé apresenta hussi orador sira. 
Presidente do Parlamento Nacional iha enceramento 
atividade ne’e agradece ba Deputado sira hotu inclui ora-
dor sira hotu ne’ebé partilha ona experiencia  no  conhe-
cimento ba Deputado foun sira.

Parlamento Nacional fó homenagem ikus ba Ex-Deputado 
Cecílio Caminha Freitas

Parlamento Nacional, liu hussi reunião Plenária extraor-
dinária, iha loron 30 fulan junho tinan 2018,  fó  home-
nagem ikus ba saudoso Deputado II Legislatura nian, 
Cecílio Caminha Freitas, ne’ebé hakotu nia iis iha hospital, 
iha Bali, Indonésia, iha loron 27 fulan junho tinan 2018.
Homenagem ne’e halo liu hussi voto de pesar, ho votos 46 
a favor, 0 contra no 0 abstenções.  

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da 
Costa Amaral, lori Parlamento Nacional nia naran hato’o 
sentidas condolências ba família matebian, ne’ebé lakon 
nia ema di’ak liuliu hanessan líder geração foun ida.
Iha homenagem ne’e, bancada parlamentar sira mós ha-
to’o sentidas condolências ba família matebian, no la halu-
ha contribuição matebian nian durante tempo resistência 
no desenvolvimento nação nian.

Saudoso Cecílio Caminha Freitas, hanessan membro Par-
lamento Nacional iha II Legislatura, hussi bancada CNRT, 
no assume cargo hanessan Vice-Presidente da Comissão 
C (Comissão das Finanças Públicas e Anticorrupção) iha ti-
nan 2007 – 2012, no atual hanessan Presidente ba Bloco 
Unidade Popular (BUP). Matebian mate hussik nia feen no 
oan na’in haat.
Hafoin sessão homenagem iha Parlamento Nacional, con-
tinua kedas lori saudoso ba hakoi iha nia residência Suco 
Hera, Posto Administrativo Cristo-Rei, Município Díli.



Presidente do Parlamento Nacional halo reunião ho  
Presidente do Tribunal de Recurso

Presidente Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da 
Costa Amaral, acompanha ho nia assessor Júlio Tomás 
Pinto, halo reunião ho Presidente do Tribunal de Recur-
so, Deolindo dos Santos, ho nia equipa, iha loron 2 fulan  
julho tinan 2018, iha gabinete do Presidente do Parla-
mento Nacional.

Iha reunião ne’e, Presidente do Tribunal de Recurso, De-
olindo dos Santos, hato’o felicitação ba Presidente do 
Parlamento Nacional, ne’ebé eleito hussi Deputado sira 
V Legislatura nian.

Além de ne’e, Presidente do Tribunal de Recurso mós in-
forma serviço técnico ruma iha área justiça nian hanes-
san, capacitação ba Desenvolvimento Recurso Humano 
sira nian, infraestrutura no parte Legislação, principal-
mente iha área Lei Organização Judiciária nian ne’ebé 
precisa melhoria. Nune’e parte sistema  judiciário con-
tinua hussu apoio hussi Parlamento Nacional hodi servi 
di’ak setor judicial.

Iha oportunidade ne’e, Presidente do Tribunal de Re-
curso mós convida Presidente do Parlamento Nacional 
atu participa iha seminário Câmara de Contas CPLP nian 
(Comunidade dos Países da Língua Oficial Portuguesa) 
ne’ebé sei hala’o iha fulan setembro, no iha evento refere 

sei halo mós visita ida ba Parlamento Nacional.

Presidente do Parlamento Nacional promete sei apoia 
setor judiciário atu justiça bele lao di’ak liu tan iha futuro 
mai.

Funcionário sira Parlamento Nacional nian hili nia repre-
sentante ba Conselho de Administração ba V Legislatura

Parlamento Nacional, liu hussi Secretariado-Geral, iha 
loron 2 fulan julho tinan 2018, organiza funcionário tomak 
Parlamento Nacional nian hodi halo eleição ba nia repre-
sentante iha Conselho de Administração Parlamento Na-
cional.



Nune’e  hussi  funcionário  hamutuk na’in 147  ne’e 
hamossu  pacote  haat ( 4),  hanessan:  Pacote  A:  Jorge  
Paiva de Jesus  (efetivo)  no  Agus  dos  Santos  (suplente),  
pacote  B:  Lízia  C. M. F de  Araújo  (efetivo)  no  Vitorino  
Borges   de  Deus  (suplente),  pacote  C: Júlio Pires (efeti-
vo) no Maria José Menezes (suplente), no Pacote D: Agus 
dos Santos (efetivo) no Justina Aníbal Pinto (suplente). 
Hussi pacote haat ne’e ida-idak hato’o nia programa liu 
hussi campanha ba funcionário sira antes realiza eleição.

Secretário-Geral do Parlamento Nacional, iha abertura 
ba eleição ne’e hatete entre pacote haat ne’e hotu-hotu 
representa funcionário no iha qualidade ne’ebé hanessan, 
nune’e bainhira pacote ida mak hetan confiança barak liu 
sei representa funcionário hotu nia direito iha Conselho 
de Administração.

Mas que nune’e eleição ne’ebé hala’o iha parte dadeer 
considera inválido tanba mossu falhanço técnico nune’e 
eleição refere hala’o ba iha 15h00 lokraik.

Resultado hussi eleição ne’e pacote A sai hanessan vence-
dor ho nia resultado voto hamutuk 59, pacote B ho voto 
hamutuk 44, pacote C ho nia voto hamutuk 6, no pacote 
D hamutuk 24.

Ho resultado ne’e, Secretário-Geral do Parlamento Na-
cional anuncia oficial katak pacote A ne’ebé representa 
hussi Jorge Paiva de Jesus (efetivo) no Agus dos Santos 
(suplente), sei  hala’o  nia  knaar  durante  mandato  V  
Legislatura ba período 2018-2023, iha Conselho de Ad-
ministração.   

Parlamento Nacional hili Deputado na’in 3 ba Conselho 
Superior de Defesa e Segurança

Parlamento Nacional, liu hussi Sessão Plenária ordinária, 
iha loron 3 fulan julho tinan 2018, hili ona Deputado na’in 
3 hanessan membro ba Conselho Superior Defesa no Se-
gurança. Deputado sira ne’ebé hili ona mak Deputado 
David Dias Ximenes «Mandati», hussi bancada FRETILIN, 
Deputado Adérito Hugo da Costa, hussi bancada CNRT, no 
Deputado Abel Pires da Silva, hussi bancada PLP, ho votos 
57 a favor, 0 contra no 3 abstenções.

Hafoin votação ida-ne’e, Plenário continua ho votação ba 
Projeto de Deliberação n.o 4/V/1ª – Criação dos Grupos 
Parlamentares de Amizade para a V Legislatura, ho votos 
59 a favor, 0 contra, no 0 abstenções. Nação hirak ne’ebé 
tama iha grupo  amizade  mak  hanessan:  Austrália,  
República Popular China, República da Coreia, Estados 
Unidos da América, Indonésia, Japão, Portugal, República 
Vanuatu, Nova Zelândia, Reino Unido, África do Sul, Irlan-
da, Brasil, Cuba, no Singapura.



Comissário CAC halo reunião ho Presidente do Parlamen-

to Nacional

Comissário da Comissão Anticorrupção (CAC), Adérito 

António Pinto Tilman, halo reunião ho Presidente do Par-

lamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 

acompanha ho nia assessor Júlio Tomás Pinto, iha loron 

4 fulan junho tinan 2018, iha gabinete do Presidente do 

Parlamento Nacional.

Iha reunião ne’e, Comissário CAC hato’o felicitação ba 

Presidente do Parlamento Nacional, ne’ebé eleito ba 

Presidente Parlamento Nacional ba V Legislatura nian, 

no aproveita mós hodi cumprimenta Presidente do Par-

lamento Nacional relaciona ho mandato Comissário CAC 

ne’ebé sei remata iha loron 15 fulan julho tinan 2018, 

nune’e liu hussi reunião ne’e apresenta relatório serviço 

durante nia mandato.

Presidente do Parlamento Nacional aprecia serviço CAC 

nian durante ne’e, no continua fó consideração ba Lei An-

ticorrupção, masque caduca tiha iha legislatura anterior, 

maibé nafatin iha esperança atu coopera ho CAC hodi bele 

hadi’a lei refere iha V Legislatura ne’e, promete sei ko’alia 

ho líder bancada sira hodi fixa agenda hodi apresenta 

relatório ne’e antes mandato Comissário CAC remata.

Votação hirak ne’e hala’o iha Período da Ordem do Dia, en-
quanto iha Período de Antes da Ordem do Dia nian, halo 
anúncio ba distribuição Deputado sira ba Comissão Espe-
cializada Permanente sira, hanessan Comissão A, ne’ebé 
trata assuntos Constitucionais e Justiça, ho nia membro 
hamutuk na’in sanulu-ressin ida (11), Comissão B, ne’ebé 
trata assuntos de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segu-
rança, ho nia membro hamutuk na’in sia (9), Comissão C, 
ne’ebé trata assuntos Finanças Públicas, ho nia membro 
hamutuk na’in sanulu-ressin ida (11), Comissão D, ne’ebé 
trata assuntos Economia e Desenvolvimento, ho nia mem-
bro hamutuk na’in sia (9), Comissão E, ne’ebé trata assun-
tos Infraestruturas, ho nia membro hamutuk na’in ualu 
(8), Comissão F, ne’ebé trata assuntos Saúde, Emprego, 
Segurança Social e Igualdade, ho nia membro na’in sia (9), 
no Comissão G, ne’ebé trata assuntos Educação, Juven-
tude, Cultura e Cidadania, ho nia membro hamutuk na’in 
sanulu-ressin ida (11).

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
acompanha hussi membro da Mesa sira.



Comissão Especializada Permanente sira estabelece ona 
nia estrutura

Comissão Especializada Permanente  sira  ba  V  Legis-
latura nian estabelece ona nia estrutura liu hussi eleição 
Comissão ida-idak nian iha loron 4 fulan julho tinan 2018.
Estrutura no composição Mesa nian ba Comissão Espe-
cializada Permanente sira mak hanessan: 

Comissão A, ne’ebé trata assuntos Constitucionais e 
Justiça: Deputada Carmelita Caetano Moniz, hussi banca-
da CNRT (Presidente), Deputado Francisco de Vasconce-
los, hussi bancada PLP (Vice-Presidente), Deputado Óscar 
de Araújo, hussi bancada CNRT (Secretária), Deputado 
Patrocino F. dos Reis, hussi bancada CNRT (membro), 
Deputado Joaquim dos Santos, hussi bancada FRETILIN 
(membro), Deputado Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, 
hussi bancada FRETILIN (membro), Deputado José Pache-
co Soares, hussi bancada FRETILIN  (membro),  Deputado 
Dário Madeira, hussi bancada FRETILIN (membro), Depu-
tado António Maria Nobre Amaral Tilman, hussi bancada 
KHUNTO (membro), Deputado Adriano do Nascimento, 
hussi bancada PD (membro) no Deputado Gilman A. E. 
dos Santos, hussi bancada UDT/FM (membro).

Comissão B, ne’ebé trata assuntos Negócios Estrangeiros, 
Defesa e Segurança: Deputado Adérito Hugo da Costa, 
hussi bancada CNRT (Presidente), Deputado Cornélio da 
Conceição Gama «L7», hussi bancada PLP (Vice-Presi-
dente), Deputado Leandro Lobato, hussi bancada CNRT 
(Secretário), Deputado David Dias Ximenes «Mandati», 
hussi bancada FRETILIN (membro),  Deputado  Abílio 
Quintão  Pinto,  hussi  bancada  FRETILIN  (membro),  
Deputada Lídia Norberta dos Santos, hussi bancada 
FRETILIN (membro), Deputada Maria Rosa de Câmara, 
hussi bancada CNRT (membro), Deputado Luís Roberto 
da Silva, hussi bancada KHUNTO (membro), no Deputada 
Elvina Sousa Carvalho, hussi bancada PD (membro).

Comissão C, ne’ebé trata assuntos Finanças Públicas: 
Deputada Maria Fernanda Lay, hussi bancada CNRT 
(Presidente), Deputada Rosalina Ximenes, hussi ban-
cada PLP (Vice-Presidente), Deputado António M. N. A. 
Tilman, hussi bancada KHUNTO (Secretário), Deputada 
Maria Angélica R. da C. dos Reis, hussi bancada FRETILIN 
(membro), Deputado Silvino Adolfo Morais, hussi banca-
da FRETILIN (membro), Deputada Nélia Soares Menezes, 
hussi bancada FRETILIN (membro), Deputada Noémia 
Sequeira, hussi bancada FRETILIN (membro), Deputada 
Maria Teresinha Viegas, hussi bancada CNRT (membro), 
Deputado Duarte Nunes, hussi bancada CNRT (membro), 
Deputada Maria Angelina Lopes Sarmento, hussi banca-
da PLP (membro), Deputado António da Conceição, hussi 
bancada PD (membro), Deputada Isabel Maria Barreto F. 
Ximenes, hussi bancada UDT/FM (membro), no Deputa-
do António de Sá Benevides, hussi bancada PUDD (mem-
bro).

Comissão D, ne’ebé trata assuntos Economia e Desen-
volvimento: Deputada Virgínia Ana Belo, hussi bancada 
CNRT (Presidente), Deputado Ricardo Baptista, hussi ban-
cada CNRT (Vice-Presidente), Deputada Olinda Guterres, 
hussi bancada KHUNTO (Secretária), Deputado Alexan-
drino Cardoso da Cruz, hussi bancada FRETILIN (mem-
bro), Deputado António dos Santos «55», hussi bancada 
FRETILIN (membro), Deputado Antoninho Bianco, hussi 
bancada FRETILIN (membro), Deputado José Virgílio R. 
Ferreira, hussi bancada CNRT (membro), Deputada Re-
gina Freitas, hussi bancada PLP (membro), no Deputado 
Mariano Assanami Sabino, hussi bancada PD (membro).

Comissão E,  ne’ebé  trata  assuntos  Infraestruturas:  
Deputado Abel  Pires  da  Silva, hussi   bancada PLP 
(Presidente),  Deputado  Marcos  Xavier,  hussi   bancada  
CNRT  (Vice-Presidente), Deputada Maria Anabela Savio, 
hussi bancada FRETILIN (Secretária), Deputado Mariano 
F. Mota, hussi bancada FRETILIN (membro), Deputado 



Fabião  Oliveira,  hussi  bancada  FRETILIN  (membro), 
Deputado Domingos Carvalho Araújo, hussi bancada CNRT 
(membro), Deputada Irene Gonzaga Sarmento, hussi  ban-
cada  KHUNTO  (membro), Deputado  Adriano  do  Nasci-
mento, hussi bancada PD (membro), no Deputado  Gilman 
A. E. dos Santos, hussi bancada UDT/FM (membro). 

Comissão F, ne’ebé trata assuntos Educação, Saúde, Se-
gurança Social e Igualdade de Género: Deputada Ma-
ria Gorumali Barreto, hussi bancada CNRT (Presidente), 
Deputado Noé da Silva Ximenes «Buka Tuir», hussi ban-
cada PLP (Vice-Presidente), Deputada Luísa Taeki, hussi 
bancada CNRT (Secretária), Deputada Cidália Mesquita 
Ximenes, hussi bancada FRETILIN (membro), Deputado 
Félix da Costa, hussi bancada FRETILIN (membro), Depu-
tada Helena Martins Belo, hussi bancada FRETILIN (mem-
bro), Deputada Veneranda Lemos, hussi bancada CNRT 
(membro), Deputada Lígia Filomena Coelho da Silva, hussi 
bancada KHUNTO (membro), no Deputado Ernesto Fer-
nandes «DUDU», hussi bancada PD (membro).

Comissão G, ne’ebé trata assuntos Educação, Juventude, 
Cultura e Cidadania: Deputada Albina M. Freitas, hus-
si bancada CNRT (Presidente), Deputado Sabino Soares 
«Guntur», hussi bancada PLP (Vice-Presidente), Deputado 
Gabriel Soares, hussi bancada CNRT (Secretário),  Depu-
tada Gabriela Alves, hussi bancada FRETILIN (membro), 
Deputada Josefa Alvares Pereira Soares, hussi bancada 
FRETILIN (membro), Deputado Francisco Miranda Branco, 
hussi bancada FRETILIN (membro), Deputado Domingos 
Lopes Lemos, hussi bancada CNRT (membro), Deputada 
Lígia Filomena Coelho da Silva, hussi bancada KHUNTO 
(membro), Deputado António da Conceição, hussi ban-
cada PD (membro), Deputada Isabel Maria Barreto F. 
Ximenes, hussi bancada UDT/FM (membro), no Deputado 
António de Sá Benevides, hussi bancada PUDD (membro).

Comissão A, Comissão de Assunto Constitucionais e 
Justiça

Comissão B, Comissão de Negócios Estrangeiros, 
Defesa e Segurança



Comissão C, Comissão de Finanças Públicas

Comissão D, Comissão de Economia e Desenvolvi-
mento

Comissão E, Comissão de Infra-Estrutura

Comissão F, Comissão de Educação, Saúde, Segu-
rança Social e Igualdade de Género

Comissão G, Comissão de Educação, Juventude, 
Cultura e Cidadania



Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho Di-
retor Executivo Centro Nacional Chega

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanha hussi Secretária 
da Mesa, Maria Terezinha Viegas, no assessor Bruno 
Lencastre ho Júlio Tomás Pinto, halo reunião ho Di-
retor Executivo Centro Nacional Chega, Hugo Maria 
Fernandes, ho nia equipa, iha loron 4 fulan julho ti-
nan 2018, iha gabinete do Presidente do Parlamento 
Nacional.

Iha reunião ne’e Presidente Executivo Centro Na-
cional Chega informa kona-ba progresso serviço C.N. 
Chega nian durante ne’e ba Presidente do Parlamen-
to Nacional.

CNC, hanessan Instituto Público ida-ne’ebé preser-
va património histórico Timor-Leste nian, no tute-
la ba Primeiro-Ministro nune’e durante ne’e simu 
recomendação sira hussi entidade oin-oin ba Governo 
hodi buka solução. Agora daudaun iha recomendação 
hamutuk atus-rua ressin haat (204) ne’ebé Chega 
simu, tanba ne’e ho apoio Parlamento Nacional nian 
hussu atu ministério sira bele tau recomendação sira 
ne’e iha plano estratégico.

Presidente do Parlamento Nacional aprecia ba pro-
gresso serviço Centro Nacional Chega nian, masque 
foin hala’o iha tinan dahuluk maibé iha mudança 
significativo no positivo tebes, principalmente iha 

programa recolha memória histórica sira, halo so-
cialização ba iha área educação, oinsá importância 
história Timor-Leste nian, reunificação família ne’ebé 
fahe malu tinan barak iha resistência nia laran no fó 
apoio ba sobrevivente ne’ebé vulnerável, no Parla-
mento Nacional sei fó apoio tomak ba Chega hodi 
bele hala’o serviço di’ak iha futuro.



Parlamento Nacional hili membro na’in lima ba Con-
selho de Estado

Parlamento Nacional liu hussi sessão Plenária or-
dinária iha loron 9 fulan julho tinan 2018, liu hussi 
votação secreto ba membro na’in lima ba Conselho 
de Estado, hussi lista única ne’ebé apresenta hussi 
bancada FRETILIN, CNRT, PLP no PD mak hanessan 
Ex. Deputada Aurora Ximenes, Ex. Deputado Eduardo 
de Deus Barreto «Dusae», José dos Santos «Naimori 
Bukar», José Cornélio Guterres no Arcanjo de Jesus 
Correia, ho votos 63 a favor, 0 contra no 0 abstenções.

Hafoin ida-ne’e continua kedas ho eleição ba Grupo 
Nacional ba AP- CPLP (Assembleia Parlamentar - Co-
munidade dos Países da Língua Português) ho votos 
61 a favor, 0 contra no 1 abstenção. Deputado sira 
ne’ebé hola parte iha AP-CPLP mak hanessan: Dep-
utado Francisco Miranda Branco, Deputada Josefa 
Alvares Pereira Soares, Deputado António da Con-
ceição, Deputada Maria Terezinha da Silva Viegas, 
Deputada Maria Fernanda Lay, Deputado Francisco 
Vasconcelos (efetivo sira), no Deputada Cidália Mes-
quita Ximenes, Deputada Gabriela Alves, Deputado 
José Pacheco Soares, Deputado Gilman A. Exposto 
dos Santos, Deputada Virgínia Ana Belo, no Deputada 
Lígia Filomena da Silva (suplente sira).

Entretanto eleição ba delegação parlamentar UIP 
(União Inter Parlamentar), ho votos 63 a favor, 0 con-
tra no 1 abstenção. Ho nia membro sira mak hanes-
san; Deputado Davis Dias Ximenes «Mandati», Depu-
tada Maria Angelica R. C. dos Reis, Deputado Aniceto 
Longuinhos Guterres Lopes, Deputado Adérito Hugo 
da Costa, Deputada  Veneranda  Lemos  Martins,  
Deputado  Abel  Pires  da  Silva  (efetivo sira),  no  
Deputada Lídia Norberta dos Santos Martins, Depu-
tado Silvino Adolfo Morais, Deputado Duarte Nunes, 
Deputada Isabel Maria Freitas Ximenes, Deputada 
Elvina Sousa Carvalho no Deputado António Maria 
Nobre Amaral Tilman (suplente sira).

Iha loron hanessan Deputado sira mós halo assenti-
mento ba deslocação Presidente da República nian 
ba Portugal ho votos 29 a favor,  35  contra  no  0  
abstenções. Nune’e Parlamento Nacional la autoriza 
Presidente da República halo viagem ba estrangeiro.
Votação sira ne’e hala’o iha período da ordem do 
dia, enquanto iha período de antes ordem do dia 
nian bancada parlamentar PLP halo declaração po-
litica kona-ba polemica lista membro do Governo ho 
viagem Presidente da República nian.

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão  Noé  de  Jesus  da  Costa  
Amaral, acompanha hussi membro da Mesa sira.



Parlamento Nacional fó ultima homenagem ba mate-
bian Ex Deputado Armindo da Conceição Silva

Parlamento Nacional liu hussi reunião ordinária, iha 
loron 10 fulan julho tinan 2018, fó homenagem ikus 
ba saudoso Deputado primeira Legislatura nian, Ar-
mindo da Conceição Silva «Tufão Leste», ne’ebé ha-
kotu nia iis iha Hospital Nacional Guido Valadares 
(HNGV), iha loron 9 fulan julho tinan 2018.

Homenagem ne’e halo liu hussi voto de pesar, ho vo-
tos 60 a favor, 0 contra no 0 abstenções. 
Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, lori Parlamento Nacional nia 
naran hato’o sentidas condolências ba família mate-
bian, ne’ebé lakon nia ema di’ak liuliu hanessan líder 
resistência ida. 

Iha homenagem ne’e, bancada parlamentar sira mós 
hato’o sentidas condolências ba família matebian, no 
la haluha contribuição matebian nian durante tempo 
resistência no desenvolvimento nação nian.

Saudoso Armindo da Conceição Silva hanessan mem-
bro Assembleia Constituinte iha Primeira Legislatura 
hussi bancada FRETILIN hussi período 2002-2005. 
Hafoin sessão homenagem iha Parlamento Nacional, 
continua kedas lori saudoso ba hakoi iha Município 
Lautém.

Parlamento Nacional halo apreciação ba Relatório 
Atividades CAC nian

Parlamento Nacional, liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 10 fulan julho tinan 2018 halo 
apreciação ba relatório atividades Comissão Anticor-
rupção (CAC) nian, ba tinan 2017.

Iha relatório ne’ebé apresenta hussi Comissário CAC, 
Adérito António Pinto Tilman, ho nia adjunto, ko’alia 
liu kona-ba sucesso no desafio ne’ebé CAC hassoru, 
no inclui recomendação balun ba futuro.

Comissário CAC hatete durante nia mandato too fu-
lan julho investiga ona caso barak kona-ba corrupção 
ne’ebé comete hussi entidade relevante hussi setor 
público no setor privado. Hussi esforço CAC nian, ho-
ras ne’e daudaun ema barak ne’ebé comete caso cor-



rupção cumpri ona pena iha prisão.
Durante apresentação relatório ne’e, Deputado sira 
hussu perguntas barak relaciona ho ato corrupção 
ne’ebé comete hussi entidade competente balun, 
inclui processo investigação ne’ebé CAC halo ho nia 
recurso ne’ebé iha.

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão  Noé  de  Jesus  da  Costa  
Amaral, acompanha hussi membro da Mesa tomak. 

Presidente do Parlamento Nacional halo reunião ho 
Presidente do Conselho de Imprensa ho Embaixado-
ra da Nova Zelândia

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus da Casta Amaral, acompanha ho nia assessor sira, 
Bruno Lencastre ho Júlio Tomás Pinto, halo reunião 
ho Presidente do Conselho de Imprensa (CI), Virgílio 
Guterres ho nia equipa, iha loron 11 fulan julho tinan 
2018.

Iha reunião ne’e, Presidente CI lori naran CI tomak 
hato’o felicitação ba Presidente do Parlamento Na-
cional ne’ebé eleito iha V Legislatura ne’e. 



Além de ne’e, Presidente CI informa ba Presidente do 
Parlamento Nacional kona-ba serviço CI nian durante 
tinan rua nia laran ho desafio ne’ebé CI enfrenta, 
principalmente desafio iha quadro legal ba lei própria 
ba rádio no televisão (Undang-undang penyiaran) 
ne’ebé to’o agora seidauk iha, tanba ne’e, hussu ba 
Parlamento Nacional bele ko’alia ho Governo atu 
elabora lei ne’e hodi nune’e bele regulariza estatuto 
media público sira no ajuda serviço Conselho de Im-
prensa iha futuro.

Iha oportunidade ne’e, Presidente CI convida mós 
Presidente do Parlamento Nacional hodi participa 
iha conferência CI nian, ne’ebé sei realiza iha loron 
19-20 fulan julho tinan ida-ne’e ho tema «Díli Diálogo 
Fórum 2018».

Presidente do Parlamento Nacional simu preocu-
pação hotu hussi CI no sugere mós atu CI coordena 
ho Secretaria de Estado da Comunicação Social, hodi 
haree lei ba rádio no televisão nune’e Parlamento 
bele halo aprovação no regulariza iha futuro mai. 
Parlamento Nacional continua fó confiança hodi CI 
ho media comunicação sira bele halo serviço di’ak liu 
tan nune’e bele transmite informação sira ho quali-
dade ba público.

Iha loron hanessan, Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus da Casta Amaral, mós halo 
reunião ho Embaixadora da Nova Zelândia, Vicki 
Poole, ho nia equipa, iha gabinete presidente nian.
Iha reunião ne’e Embaixadora da Nova Zelândia con-
gratula Presidente do Parlamento Nacional ba cargo 
foun iha legislatura ida-ne’e. 

Embaixadora da Nova Zelândia manifesta ona satis-
fação ho democracia no estabilidade ne’ebé la’o iha 
Timor-Leste, liuliu ho número feto ne’ebé aas iha Par-
lamento Nacional ba Legislatura ida ne’e, no espera 
katak Timor-Leste bele sai nafatin exemplo di’ak ba 
iha nação seluk.
Além ne’e, ko’alia mós kona-ba continuação ba co-
operação bilateral entre nação Timor-Leste ho Nova 

Zelândia iha  nível  parlamentar,  liu  hussi  Grupo  
Amizade Parlamentar, iha área Anticorrupção ho 
Igualdade de Género. 

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
apoio tomak hussi Nova Zelândia nian, principal-
mente apoio hussi força Nova Zelândia nian iha ma-
nutenção ba paz no continua too agora ba forças ar-
madas Timor-Leste nian, bolsas de estudo no seluk 
tan. 



Presidente do Parlamento Nacional halo reunião 
ho Embaixador da União Europeia no Presidente da 
Comissão da Função Pública

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus Da Costa Amaral, acompanha ho nia assessor sira, 
Bruno Lencastre ho Júlio Tomás Pinto, halo reunião 
ho Embaixador da União Europeia, Alexandre Leitão, 
iha loron 11, fulan julho, tinan 2018, iha gabinete do 
Presidente do Parlamento Nacional.

Iha reunião ne’e, Embaixador União Europeia cum-
primenta Presidente do Parlamento Nacional ba 
cargo foun iha V Legislatura ne’e, nune’e mós ko’alia 
kona-ba continuação  cooperação bilateral  entre  Un-
ião Europeia ho Parlamento Nacional, liuliu iha área 
capacitação língua portuguesa ba cargo político sira 
ne’ebé halo legislação no ba funcionário Parlamento 
Nacional atu bele facilita serviço di’ak liu iha futuro.
Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
apoio tomak hussi União Europeia nia durante ne’e, 
hussu atu continua ba futuro liuliu iha área capaci-
tação língua portuguesa no seluk tan.

Iha loron hanessan, Presidente do Parlamento Na-
cional mós halo reunião ho Presidente da Comissão 
da Função Pública (CFP), Faustino Cardoso Gomes, 
ho nia equipa, hodi apresenta relatório atividades ba 
tinan 2017.

Presidente CFP hatete katak iha relatório atividade 
ne’e menciona kona-ba atividade tomak CFP nian 
durante tinan 2017, hanessan progresso serviço CFP, 
planeamento no recomendação sira ba futuro nian. 
Relatório ne’e hanessan relatório datoluk ba Par-
lamento Nacional, tuir artigo 21º, Lei n.o 7/2009, 
ne’ebé define katak cada tinan iha loron 15 fulan 
julho, CFP sei apresenta relatório ba Parlamento Na-
cional.  
  
Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
serviço CFP nian, no promete sei halo encontro ho 
líder bancada sira hodi tau iha agenda plenária nian 

atu bele halo apresentação relatório ne’e iha reunião 
plenária. Ba oin sei iha mecanismo foun ida ba sis-
tema apresentação relatório sira ne’e, atu relatório 
hirak ne’e sei hetan apreciação uluk hussi comissão 
especializada ne’ebé tutela ba antes apresenta iha 
plenária, nune’e facilita Deputado sira deteta desafio, 
no progresso hussi serviço ne’ebé mak iha.



Presidente  do  Parlamento  Nacional  halo reunião 
ho Representante  Residente  UNDP  nian  no  repre-
sentante sira Deputados III Legislatura nian

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus da Costa Amaral, acompanha ho nia assessor sira, 
Bruno Lencastre ho Júlio Tomás Pinto, halo reunião 
ho Representante Residente UNDP (United Nation 
Development Programme) nian, Roy Trivedy, ho nia 
comitiva, iha loron 12 fulan julho tinan 2018, iha ga-
binete do Presidente do Parlamento Nacional.

Objetivo reunião ne’e, além de congratula Presidente 
do Parlamento Nacional ba eleição, ko’alia mós ko-
na-ba continuação cooperação entre UNDP ho Par-
lamento Nacional, ho nia programa sira ne’ebé bele 
ajuda Parlamento Nacional hodi halo nia função di’ak 
liu tan. 

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
apoio tomak hussi UNDP durante ne’e hahú hussi 
tempo UNTAET  (United  Nations  Transitional  Ad-
ministration in East Timor), hussu atu cooperação 
ne’e contínua ba futuro nune’e bele desenvolve di’ak 
liu tan Parlamento Nacional.

Iha loron hanessan, Presidente do Parlamento Na-
cional mós halo  reunião  ho  representante  sira  
Deputados III Legislatura nian, ne’ebé ko’alia kona-ba 

polémica carreta “Prado” ne’ebé ex-Deputado balun 
usa hela. 

Hussi discussão naruk, Presidente do Parlamento Na-
cional promete sei apresenta preocupação hotu hus-
si ex-Deputado sira iha Conselho de Administração, 
hodi bele buka solução ne’ebé di’ak.

Embaixadora dos Estados Unidos da América halo re-
união ho Presidente do Parlamento Nacional

Embaixadora dos Estados Unidos da América iha Ti-
mor Leste, Kathleen M. Fitzpatrick, ho nia equipa, 
halo reunião ho Presidente do Parlamento Nacional, 
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, ne’ebé acom-
panha hussi assessor sira Bruno Lencastre ho Júlio 
Tomás Pinto, iha loron 12 fulan julho tinan 2018, iha 
gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Objetivo reunião ne’e, atu congratula Presidente 
do Parlamento Nacional ne’ebé simu cargo foun iha 
legislatura ida-ne’e. Nune’e mós ko’alia kona-ba im-
portância cooperação bilateral entre Estados Unidos 
da América ho Parlamento Nacional, atu hametin liu 
tan valor democracia, profissionalismo órgão político 
sira, feto sira iha cargo político, Grupo Parlamentar 
Foinsa’e, no seluk tan, tuir Plano Estratégico Parla-
mento Nacional nian.



Estados Unidos da América orgulho ho democracia 
no estabilidade iha Timor-Leste masque iha tensão 
política ne’ebé aas. 

Presidente do Parlamento Nacional agradece pron-
tidão hussi Estados Unidos da América ne’ebé con-
tinua apoio desenvolvimento Timor-Leste. Hanessan 
nação foun precisa nafatin tulun hussi nação desen-
volvido sira.

Hanessan Parlamento Nacional continua mantém 
cooperação hirak ne’ebé durante ne’e iha oinsá ha-
metin liu tan democracia iha Timor-Leste liuliu Parla-
mento Nacional.

Diretor do IRI halo reunião ho Presidente do Parla-
mento Nacional

Diretor do IRI (International Republican Institute) 
iha Timor Leste, Parker Novak, ho nia equipa, halo 
reunião ho Presidente do Parlamento Nacional, Arão 
Noé de Jesus da Costa Amaral, acompanha ho as-
sessor sira, Bruno Lencastre ho Júlio Tomás Pinto, 
iha loron 13 fulan julho tinan 2018, iha gabinete  do  
Presidente do Parlamento Nacional.

Iha reunião  ne’e,  ko’alia  kona-ba  continuação  co-
operação bilateral entre IRI ho Parlamento Nacional 
iha área capacitação profissional, serviço  bancada 
parlamentar sira no legislação nian, oinsá legislador 
sira bele halo função di’ak liu tan.

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
apoio hussi  IRI  durante  ne’e  ba  Parlamento  Na-
cional, no hussu atu cooperação ne’e contínua lao 
ba oin hodi desenvolve di’ak liu tan Parlamento Na-
cional iha futuro, tuir Plano Estratégico Parlamento 
Nacional nian. Hussi cooperação ne’ebé mak iha ho 
objetivo atu facilita legislador sira oinsá iha ligação 
di’ak no representa povo. 
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