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S U M Á R I O  
 

 

Sr. Presidente loke sessão plenária iha tuku 

10 liu minuto 28 dadeer no lê agenda trabalho 

loron ne’e nian. 

Parlamento Nacional hala’o anúncio, debate 

no votação ba candidatura sira ba cargo Vice-

Presidente, Secretário no Vice-Secretário sira 

Mesa Parlamento Nacional nian. Iha discussão 

naruk tanba Deputado sira hussi FRETILIN, 

PD no FDD considera lista ne’e la cumpre 

requisito representação proporcional nian no 

Deputado sira hussi maioria hatán katak lista 

ne’e cumpre requisito kona-ba prazo no la iha 

lista seluk ne’ebé cumpre requisito ne’e. Depois 

halo pausa ba negociação entre partido sira, 

maibé la consegue hetan consenso. Molok 

procede ba votação Deputado sira hotu 

FRETILIN nian, e PD no FDD nian balu, 

abandona Plenário. Ikusmai, halo votação no 

aprovado, ne’ebé Sr.ª Maria Angelina Lopes 

Sarmento (PLP) no Sr. Luís Roberto da Silva 

(KHUNTO) eleito nu’udar Vice-Presidente, 

Sr.ª Maria Terezinha Viegas (CNRT) nu’udar 
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Secretária, no Sr.ª Isabel Maria B. Freitas 

Ximenes (FDD) no Sr.ª Regina Freitas (PLP) 

nu’udar Vice-Secretária. 

Deputado sira ne’ebé halo intervenção mak 

Sr.ª Maria Fernanda Lay no Sr. Adérito Hugo 

da Costa (CNRT); Sr. Mariano «Assanami» 

Sabino Lopes (PD); Sr. Joaquim dos Santos no 

Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN); Sr. 

António da Conceição (PD); Sr. Mariano 

Fatubai Mota (FRETILIN); Sr. Adriano do 

Nascimento (PD); Sr.ª Josefa Álvares Pereira 

Soares (FRETILIN); Sr. Fidélis Manuel Leite 

Magalhães (PLP); Sr.ª Lídia Norberta dos 

Santos Martins, Sr. David Dias Ximenes no Sr. 

Antoninho Bianco (FRETILIN); Sr.ª Olinda 

Guterres (KHUNTO); Sr. Aniceto Longuinhos 

Guterres Lopes (FRETILIN); Sr. António de Sá 

Benevides (FDD); Sr. Dionísio da Costa Babo 

Soares (CNRT); Sr.ª Maria Angélica Rangel da 

Cruz dos Reis (FRETILIN) no Sr.ª Carmelita 

Caetano Moniz (CNRT). 

Sr. Presidente taka sessão plenária iha tuku 

2 liu minuto 10 loraik. 
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Sr. Presidente: — Bom dia ba Sr. Deputado sira hotu no assistente sira ne'ebé presentes.  

 

Horas hatudu tuku 10 liu minuto 28 dadeer. 

 

Agenda n.º 2, ba Plenária 14 de junho de 2018, ho ponto sira tuirmai: Um, abertura anúncio de 

candidatura para cargos de Vice-Presidente, Secretário e Vice-Secretário da Mesa do Parlamento 

Nacional. Dois, votação para eleição dos Vice-Presidentes, Secretário e Vice-Secretários da Mesa. Três, 

proclamação resultado anúncio dos nomes dos Vice-Presidentes, Secretário e Vice-Secretários da Mesa 

do Parlamento Nacional. E encerramento. 

Ho informação ne'ebé hato’o hussi técnico katak Bancada FRETILIN sei iha hela reunião ho líder 

Bancada, ha'u hussu permissão distinto Deputado sira-nian, se bele ita skor lai reunião ida ohin to’o 

Bancada FRETILIN conclui tiha lai sira-nia reunião, depois mak ita continua tama iha agenda ida ohin 

nian. 

Ida-ne’e ha'u-nia sugestão ba Plenário. 

Faça favor, Deputada Fernanda. 

 

Sr.ª Maria Fernanda Lay (CNRT): — Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelências, muito bom dia. 

Sr. Presidente, atu fó hanoin katak substituição iha agenda la prevê, maibé hussi Bancada CNRT 

hato’o ona katak ita iha ona Deputados balu sei iha substituição temporária. 

Muito obrigada. 

 

Sr. Presidente: — Deputado Hugo, faça favor. 

 

Sr. Adérito Hugo da Costa (CNRT): — Obrigado, Sr. Presidente, bom dia. Bom dia ba Sr. Deputado 

sira hotu. 

Requisitos ba quórum deliberação ita preenche, maibé tanba ida-ne’e hahú ita atu halo agenda ba 

eleição ba membros da Mesa, então ne’e mak ita iha flexibilidade atu bele intervalo quando hein 

Bancada FRETILIN termina, mas quórum ba deliberação ita preenche hotu ona para halo decisão iha 

Plenária. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba sugestão e opinião. 

Ho opinião ida-ne’e ha'u considera se ita suspende Plenária to’o 11h00, depois iha 11h00 mak ita 

começa, depois de FRETILIN conclui sira-nia reunião Bancada nian. 
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Obrigado barak, Plenária suspende to’o 11h. 

 

Halo intervalo no retoma filafali tuku 11 liu minuto 15. 

 

Plenária ba ohin nian ho agenda n.º 2/V — reunião plenária extraordinária de quinta-feira, 14 de 

junho de 2018, ne'ebé atualizada tiha, tanba iha sugestão ida atu anuncia substituição temporária. 

Agenda hanessan tuirmai: primeiro, anúncio da substituição temporária do Sr. Deputado Francisco 

Kalbuadi Lay pelo Sr. José Virgílio R. Ferreira; segundo, anúncio de candidatura para os cargos dos 

Vice-Presidentes, Secretário e Vice-Secretários da Mesa do Parlamento Nacional; terceiro, votação para 

eleição dos Vice-Presidentes, Secretário e Vice-Secretários da Mesa; quarto, proclamação de resultado 

e anúncio dos nomes dos Vice-Presidentes, Secretário e Vice-Secretários da Mesa do Parlamento 

Nacional; quinto, encerramento. 

Ho ida-ne’e, atu ajuda ha'u iha Mesa, ha'u convida Sr.ª Deputada Maria Teresinha Viegas, bele mai 

ajuda ha'u hanessan Secretária por enquanto hodi halo leitura ba carta sira ne'ebé submete mai. 

Ho permissão Plenária nian, ha'u convida… 

 

Sr.ª Maria Teresinha Viegas hakat ba Mesa Secretária nian. 

 

Faça favor, Sr.ª Secretária, bele lê hela carta pedido da substituição. 

 

Sr. Secretária em exercício (Maria Teresinha Viegas): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Bom dia ba Sr. Presidente no mós ba distinto Deputado sira hotu no audiência tomak. 

 

«Partido Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT) 

S. Ex.ª Presidente do Parlamento Nacional, Ilustre Deputado Arão Noé de Jesus Amaral 

Edifício central do Parlamento Nacional, rua Formosa, Díli, Timor-Leste 

Data, 13 de junho de 2018  

Assunto: Requerimento de justificação antecipada de faltas e de substituição temporária por razões 

ponderosas. 

Excelências, atendendo à impossibilidade de comparecer e de participar nas reuniões do Parlamento 

Nacional que se vierem a realizar entre a tarde no dia 13 de junho e do dia 22 de junho de 2018, 

resultantes da necessidade de honrar compromissos já anteriormente assumidos e que estão relacionados 

com trabalho político que desenvolvo enquanto Secretário-Geral do Congresso Nacional de 

Reconstrução de Timor-Leste e Coordenador Geral da coligação de partidos políticos AMP (Aliança de 

Mudança para o Progresso), venho pelo presente, respeitosamente, ao abrigo do disposto no artigo 5.º 
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do Regimento do Parlamento Nacional e do disposto no artigo 5.º da Lei n.º5/2004, de 10 de março, 

alterada pela Lei n.º 7/2007, de 26 de abril, requerer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que se digne ordenar a 

justificação antecipadas das minhas faltas aos trabalhos parlamentares que venham a realizar-se durante 

o intervalo de tempo supra indicado. 

Mais se requerer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que se digne diligenciar no sentido de os serviços do 

Parlamento Nacional processarem a minha substituição temporária, nas funções de Deputado ao 

Parlamento Nacional, entre a tarde do dia 13 de junho e o dia 22 de junho de 2018, em conformidade 

com o disposto pelo n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 6/2016, de 28 de dezembro, republicada pela Lei n.º 

9/2017, de 5 de maio, pelo Sr. José Virgílio R. Ferreira, que integrou a lista de candidatos da Aliança 

Mudança para o Progresso, na 38.ª posição, sob proposta do Congresso Nacional de Construção de 

Timor-Leste. 

Ciente da atenção, do merecimento e da aceitação de V. Ex.ª, Sr. Presidente, aproveito o ensejo para 

apresentar os protestos da minha mais elevada consideração. 

Francisco Kalbuadi Lay, Deputado.» 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba Secretária ne'ebé lê tiha ona carta pedido substituição temporária. 

Tanba ne’e ami convida Sr. Deputado José Virgílio R. Ferreira mai hola fatin. 

 

Bassa liman hussi AMP. 

 

Obrigado e bem-vindo ba Sr. Deputado José Virgílio R. Ferreira. 

Tuirmai, ita hakat ba ponto agenda n.º 2: anúncio das candidaturas para os cargos de Vice-

Presidentes, Secretário e Vice-Secretários da Mesa do Parlamento Nacional. 

Faça favor, Sr.ª Secretária. 

 

Sr.ª Secretária em exercício (Maria Teresinha Viegas): — «V. Ex.ª Sr. Presidente do Parlamento 

Nacional, ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral 

Parlamento Nacional, rua Formosa, Díli, Timor-Leste  

Data, Díli 13 de junho de 2018 

Assunto: Apresentação da candidatura a eleição dos Vice-Presidentes, do Secretário e Vice-

Secretários da Mesa do Parlamento Nacional. 

Excelência, as Deputadas e os Deputados do Parlamento Nacional, abaixo assinados, vêm pelo 

presente respeitosamente apresentar a lista de candidatos a eleição para Vice-Presidentes, Secretário e 

Vice-Secretários da Mesa do Parlamento Nacional, requerendo-se a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que se digne 

admitir, anunciar e submeter a votação a aludida lista de candidatos. 
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Para efeitos de instrução da referida candidatura a eleição para Vice-Presidentes, Secretário e Vice-

Secretários da Mesa do Parlamento Nacional, temos a honra de juntar ao presente requerimento a 

declaração conjunta de subscrição da aludida candidatura, assinada por 12 Deputadas e Deputados ao 

Parlamento Nacional, bem como a declaração de aceitação de candidatura dos candidatos apresentados 

à eleição, devidamente assinada pelos mesmos. 

Cientes da atenção, merecimento e aceitação de V. Ex.ª, Sr. Presidente, aproveitamos o ensejo para 

apresentar os nossos cumprimentos.»  

 

«Candidatura a eleição para Vice-Presidentes, Secretário e Vice-Secretários da Mesa do Parlamento 

Nacional - Declaração de subscrição 

  

As Deputadas e os Deputados do Parlamento Nacional, abaixo assinados para efeitos do 

cumprimento do disposto pelo n.º 2 do artigo 19.º do Regimento do Parlamento Nacional, declararam 

que subscrevem a seguinte candidatura a Vice-Presidentes, Secretário e Vice-secretários da Mesa do 

Parlamento Nacional: 1.º Vice-Presidente da Mesa do Parlamento Nacional, Deputada Maria Angelina 

L. Sarmento; 2.º Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Deputado Luís Roberto da Silva; Secretária 

da Mesa do Parlamento Nacional, Deputada Maria Teresinha Viegas; 1.º Vice-Secretária da Mesa do 

Parlamento Nacional, Deputada Isabel Maria B. Freitas Ximenes; 2.º Vice-Secretária da Mesa do 

Parlamento Nacional, Deputada Regina Freitas. 

Díli, 13 de Junho de 2018, as Deputadas e os Deputados proponentes: 

1. Fidélis Manuel Leite Magalhães. 

2. Adérito Hugo da Costa. 

3. Jacinto Rigoberto. 

4. Francisco de Vasconcelos. 

5. Maria Rosa da Câmara «Bi Soi». 

6. Óscar de Araújo. 

7. Marcos Xavier. 

8. Dionísio da Costa Babo Soares. 

9. Lúcia Taeki. 

10. Ricardo Baptista. 

11. Virgílio Smith. 

12. Maria Gorumali Barreto.» 

 

 

«Declaração de aceitação de candidatura  

 

As Deputadas e os Deputados ao Parlamento Nacional declaram que aceitam candidatar-se a eleição 

para Vice-Presidentes, Secretário e Vice-Secretários da Mesa do Parlamento Nacional: 
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1.º Vice-Presidente da Mesa do Parlamento Nacional, Maria Angelina Lopes Sarmento;  

2.º Vice-Presidente da Mesa do Parlamento Nacional, Luís Roberto da Silva; 

Secretária da Mesa do Parlamento Nacional, Maria Teresinha da Silva Viegas;  

1.º Vice-Secretária da Mesa do Parlamento Nacional, Isabel maria Barreto Freitas Ximenes;  

2.º Vice-Secretária da Mesa do Parlamento Nacional da Mesa do Parlamento Nacional, Regina 

Freitas.» 

Obrigada, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Ida-ne’e mak lista única ne'ebé apresenta desde horissehik kona-ba atu eleição ba 

composição Mesa ninian. Depois de leitura se la iha opção ruma, ita avança ba votação. 

Halo favor, Sr. Deputado Mariano Sabino «Assanami». 

 

Sr. Mariano «Assanami» Sabino Lopes  (PD): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Ha’u-nia respeito ba Presidente, ba colega Deputada e Deputado sira hotu. 

Desde ita harii Parlamento Nacional ne’e, hussi kedan Assembleia Constituinte, ita sempre ko’alia 

kona-ba proporcionalidade. Maski nune’e ita sempre iha eleição e la consegue hatuur proporcionalidade 

loloos tuir votos ne'ebé povo fó ba ita. 

Tanba ne’e mak hussi Bancada PD hanoin katak eleição ita remata ona, agora ita precisa Parlamento 

ne’e iha concentração ideia, hanoin, para ita hodi ita-nia Rain ne’e ba oin, hodi ita-nia Nação ne’e ba 

oin, e ita debate saida mak prioridade ba ita-nia povo, ba ita-nia Nação, hodi nune’e para ita bele eleva 

liután ita-nia Parlamento Nacional, e bele di’ak liu atubele sai fatin concentração ideia no hanoin. Então, 

PD nia sugestão maka, karik bele, ita break para depois partido boot ne’ebé iha Parlamento Nacional 

ne’e, ita bele ko’alia malu, karik di’ak, iha Vice ne’e ita bele haree proporcionalidade ba votos ne’ebé 

povo oferece ba ita iha Parlamento Nacional. 

Obrigado, Sr. Presidente Parlamento. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado. 

Tuirmai: Sr. Deputado Joaquim dos Santos. 

 

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Ha'u secunda Sr. Deputado Mariano Sabino nia opinião. Lista ba membro da mesa ne’ebé foin 

daudauk apresenta mai ne’e, la representativo baseia ba espírito Regimento nian, ne’ebé Regimento 

obriga ita para tem que compõe mesa ida-ne’ebé bele representa força política hotu-hotu iha Parlamento, 

a não ser se sira maka lakohi participa. E ami mós hein hela, hanoin dehan balu ne’ebé atu apresenta 

lista ne’e bele ko’alia ho ita para ita negocia, mas to’o última da hora la iha negociação, de repente 
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mossu lista ida iha Parlamento que la tuir ona Regimento. Tanba ne’e, Sr. Presidente ho colega 

Deputado sira, Parlamento foun ne’e, V Legislatura ne’e, tem que hahú baseia ba regras, portanto dentro 

das regras democráticas.  

Ne’ebe, ha'u secunda Deputado Mariano nian, Sr. Presidente ho Plenário fó tempo para proponente 

ho Deputado balu bele negocia para ita reconcilia lista única ida maka ita avança ba votação, atu membro 

Mesa ne’ebé ita aprova karik representa força política hotu iha Parlamento. 

Obrigado, Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba sugestão, cabe ba proponente sira mak sei pronuncia. Em relação ba 

matéria ida-ne’e, ha'u, Mesa, simplesmente lidera, agora cabe ba proponente sira maka pronuncia oinsá 

kona-ba candidato sira ne’ebé submete tiha ona, considera ka lae kona-ba sugestão ne’ebé apresenta 

hussi distinto Deputado sira.  

Tuirmai: Sr. Deputado Francisco Branco 

 

Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN): — Presidente, colegas Deputados, bom dia. 

Sr. Presidente, iha IV Legislatura ami sempre exige katak configuração Mesa Parlamento Nacional 

tem que reflete força política hotu. Hanessan iha parte hotu-hotu, mesmo que iha país sira ne’ebé sistema 

ladún iha democracia, maibé hakarak hatudu katak Parlamento Nacional maka representa povo e forças 

políticas tem que hetan representação iha configuração ida-ne’e. Tanba ida-ne’e mak ami hanoin katak 

tempo ida-ne’e di’ak tebes atu ita bele tuur hamutuk hodi hanoin ba ida-ne’e, atu nune’e força política 

hotu-hotu bele hetan representação. No mínimo balu iha representação iha configuração Mesa 

Parlamento Nacional ida-ne’e, atu nune’e ita hatudu ba ita-nia eleitor sira, ita-nia sociedade, ita-nia 

povo, katak la iha ida excluído iha Uma-Fukun ida-ne’e. 

Uluk ami hanoin katak hotu-hotu, maibé ita haree mós limitação espaço, então ami-nia ideia ida-ne’e 

parece que la hatuur iha contesto ka realidade ida-ne’e, maibé agora tempo di’ak atu ita tuur hamutuk 

hodi hanoin filafali ba ida-ne’e. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Deputado Branco. 

Tuirmai: Sr. Deputado António da Conceição hussi PD. Faz favor. 

 

Sr. António da Conceição (PD): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Bom dia ba Sr. Presidente, e aproveita mós atu saúda e ami-nia parabéns ba liderança eleito como 

Presidente. 
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Sr. Presidente, ami hanoin atu traduz mós discurso ne’ebé Sr. Presidente pronuncia horissehik iha 

fatin ida-ne’e. Sr. Presidente hakarak atu ita ne’ebé tuur iha-ne’e halo representação do povo, e 

representação ida-ne’e labele nafatin uma representação partidária. Confiança ida-ne’ebé povo fó ba ita 

ne’e atu ita hotu-hotu bele halo representação ida-ne’e, e mós atu passa mensagem ida ba ita-nia 

população katak iha Parlamento iha abertura política e iha comunicação política. Tanba ida-ne’e mak 

ami propõe mós atu, se bele, ita tem que ser tetu hodi considera representação de partidos políticos na 

composição da Mesa. 

Ida-ne’e mak proposta ida ne’ebé ami propõe, e tanba ida-ne’e, ami hussu, karik ita bele halo pausa 

ida hodi bele hahú duni comunicação política ida, abertura política, diálogo ida, iha Parlamento ida-

ne’e. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Deputado António da Conceição. 

Tuirmai: Sr. Deputado Mariano Fatubai Mota. Faz favor. 

 

Sr. Mariano Fatubai Mota (FRETILIN): — Obrigado, Presidente. 

Primeiro, ou uluknanain, hahú hakarak hato’o ha'u-nia respeito ba Presidente. 

Quase atu hanessan ho Deputado seluk, katak lista ida ohin apresenta ne’e la iha sentido 

proporcionalidade. Tanba depois de haree ba Regimento, artigo 19.º, alínea 4, princípio proporcional, 

tanba ida-ne’e mak, depois de haree lista ne’e, la iha consultação ba partido oposição, ne’e política ida 

katak ita haree la loos. Hussi discurso Presidente nian horissehik, ita hotu sei hanoin katak Presidente 

hanessan representa de’it Deputado sira, e oinsá mak agora apresenta lista ne’e quase hussi de’it AMP? 

Tanba ida-ne’e mak, se oposição la representa povo, significa katak Mesa ne’e atu dirige de’it ba AMP. 

Obrigado, Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado. 

Boa intervenção ne’ebé liga ba ha'u-nia discurso horissehik. Ha’u representa Ita-Boot sira, Ita-Boot 

sira mak representa povo no ita hotu na’in-65, mas agora processo candidatura cabe ba Deputado sira. 

Tuir artigo 19.º hatete katak Deputado sira mak assina e apresenta lista, agora Presidente labele 

apresenta lista. Tanba ne’e mak ha’u la subscreve iha lista candidatura ida, e hakarak tau an hanessan 

Presidente ba Ita-Boot sira hotu. Mas, processo tomak depende ba bancada e depende ba Deputado sira-

nia lobby mak apresenta mai. 

 Por enquanto, lista saida mak iha mesa leten, ne’e lista única, lista ida-ne’e mak ha'u, hussi Mesa, 

anuncia ba distinto Deputado sira atu hola consideração. Ida-ne’e de’it mak Mesa nia knaar atu halo, e 

oinsá lobby, oinsá saida, ne’e la’ós competência Mesa nian em relação ba candidatura. 
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Ha'u hanoin ida-ne’e mak ha'u hakarak hato’o. 

Tuirmai: Sr. Deputado Adriano do Nascimento. 

 

Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Obrigado. 

Bom dia, Presidente, bom dia ba maluk Deputado sira hotu. 

Hanessan de’it, ohin maluk Deputado lubun ida-ne’ebé apresenta ona hanoin atu buka dalan oinsá 

ita bele hatuur Parlamento ne’e tuir ita hotu nia hakarak. 

Presidente, ha'u louva Ita-Boot nia discurso horissehik, pelo menos ponto tolu importante ne’ebé Ita-

Boot haklaken ba povo Timor laran tomak. Ida, Ita hakarak kaer metin Constituição, lei no Regimento 

Parlamento nian. Ida seluk, Ita-Boot hakarak kaer metin interesse nacional. Interesse nacional significa 

katak interesse partido hirak-ne’ebé hetan votos mais votado iha eleição no mós partido hirak-ne’ebé 

iha assento iha Parlamento Nacional. E ida seluk mós Ita-Boot declara katak atu assegura aspiração 

povo ne’ebé vota ba ita iha eleição ida-ne’e. 

 Capaz tebetebes discurso ne’e, ba Ita-Boot nia compromisso. E ami lubun ida ne’ebé ohin balu 

ko’alia, ami hakarak encoraja Ita-Boot iha questão ida-ne’e, encoraja Ita-Boot atu Ita-boot nia 

compromisso ne’e bele sai realidade, ne’e mak ami hatuur didi’ak iha Regimento artigo 19.º, liuliu iha 

ponto 4 ne’ebé hatete kona-ba eleição ba vice-presidente, secretário no vice-secretário sira. Ponto 4 ne’e 

hatete hanessan ne’e: «Eleição sei hala’o tuir escrutínio secreto, no sei buka atu assegura katak 

composição lista concorrente ida-idak, conforme possível, iha participação proporcional hussi bancada 

parlamentar ne’ebé iha representação iha Parlamento». 

Ha’u hanoin motivação ida-ne’e mak ami iha, ne’ebé maluk Deputado lubun ida ohin ko’alia atu 

concretiza Ita-Boot nia compromisso mós, e atu hatuur duni compromisso ita hotu nian, ne’ebé katak 

legislador halo serviço tuir Constituição, tuir lei, tuir Regimento. Ida-ne’e mak ami hotu hussu ba Ita-

Boot, Presidente, atu ita bele fó consideração, tanba iha possibilidade ami lubun ida ne’ebé ohin ko’alia 

ne’e atu interpreta loloos, atu atualiza e atu hatuur loloos Regimento ida-ne’e, e ajuda Ita atu kaer 

Regimento no Constituição, interesse nacional e aspiração povo nian. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado. 

Ha'u hakarak esclarece tan dala ida, Presidente iha knaar atu lidera e modera de’it plenária ne’e, 

apresentação lista, ne’e competência Deputados e Bancada nian. Tanba ne’e, ha'u-nia discurso 

horissehik atu hakarak assegura de’it katak ha’u representa Ita-Boot sira, 65 ne’e hotu, tanba ne’e, ha'u 

hola ha'u-nia posição katak ha'u hakarak tau an hanessan Presidente ba Ita-Boot sira. Ha’u labele iha 

iniciativa rassik atu halo, agora cabe ba Bancada, cabe ba Deputado ida-idak, Deputado sira lobby malu, 

apresenta lista, tanba lista ne’e Deputado sira mak subscreve ba apresentação lista. Agora, cabe ba 
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proponente sira atu considera ka lae, orsida mak ha'u sei fó tempo ba sira hussi bancadas proponentes 

em relação a este assunto. Se intervenção sira-ne’e atu repete o mesmo assunto, ha'u bele fó de’it tempo 

ba Deputado proponente sira pronuncia buat ruma em relação ba sugestão ne’ebé distinto Deputado sira 

sugere. 

Ha'u hanoin ida-ne’e mak ha'u-nia opção atu oinsá ita bele hakat sai hussi situação ida-ne’e, tanba 

pronunciamento ba opção ne’e hanessan de’it, katak hakarak atu apresenta lista foun ida fali para iha 

consenso.  

Ida-ne’e mak ha’u hakarak sugere ba fórum, mas tuirmai sei iha Deputado lubuk ida mak sei hakarak 

halo intervenção. Ha’u conclui tiha ida-ne’e, se bele mós fó tempo para ha'u passa ba proponente sira 

atu simu ka lae, concorda ka lae, sugestão ne’ebé mai hussi distinto Deputado sira. 

Ha'u hanoin ida-ne’e mak ha'u-nia sugestão, mas tuirmai, ha’u completa uluk tiha lai distinto 

Deputado ne’ebé hakarak completa sira-nia intervenção. 

Tuirmai: Sr.ª Deputada Josefa Pereira. 

 

Sr.ª Josefa Álvares Pereira Soares (FRETILIN): — Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia ba 

Ita-Boot, bom dia ba maluk sira hotu no assistente sira. 

Sr. Presidente, primeiro de tudo, ha’u secunda saida mak ha'u-nia colega sira hotu ko’alia. Ita kaer 

ba Regimento, artigo 19.º, ponto 4, ne’ebé ko’alia katak eleição ne’e tem que halo através de «escrutínio 

secreto, assegurando-se na composição de cada lista concorrente, tanto quanto possível, a participação 

proporcional das bancadas parlamentares representadas no Parlamento» Nacional.  

Sr. Presidente, liafuan sira-ne’ebé iha artigo 19.º, ponto 4, hatudu momoos katak ita hakarak atu 

implementa democracia iha ita-nia Rain ne’e e, principalmente, iha Uma-Fukun Parlamento Nacional, 

Uma-Fukun ne’ebé ba concertação política. Ne’e hatudu momoos katak tem que rona mós partidos da 

oposição, la’ós ita nonook-nonook apresenta ita-nia lista.  

Ida-ne’e ha’u hanoin la loos, não quer dizer katak partido oposição, ita tem que tau nia sees tiha, 

maibé ita tem que rona, rona mós sira.  

Sr. Presidente, ha’u la concorda ho saida mak Sr. Presidente foin daudauk ko’alia, dehan lista cabe 

ba iha Deputados do Parlamento Nacional. Ne’e loos, maibé Ita-Boot mak antes de atu lori lista ne’e 

mai iha Parlamento Nacional, Ita-Boot tem que haree uluk requisitos formais ne’ebé iha, 

constitucionalmente tuir ka lae, regimentalmente tuir ka lae. La’ós ida-ne’e cabe ba iha Deputado sira 

iha Parlamento Nacional, e Ita-Boot haree de’it lista ne’e haruka tun ona, baixa ona no anuncia ona.  

Sr. Presidente, ha’u hanoin ida-ne’e la loos, Ita-Boot mak tem que fó uluk cumprimento ba leis e 

regulamentos iha Parlamento Nacional ne’e.  

Muito obrigada, Sr. Presidente.  
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Sr. Presidente: — Obrigado. 

Ha’u simu crítica ne’e, mas ita haree liafuan ida «tanto quanto possível», hussi ida-ne’e ita bele 

entende ona possibilidade, e ida-ne’e la obriga totalmente, cabe ba distinto Deputado no Deputada sira 

nia lobby atubele apresenta lista. 

Ha'u hanoin ida-ne’e de’it mak hussi ha’u, obrigado ba sugestão no apreciação ba ha’u-nia decisão, 

mas ha’u-nia posição mak ida-ne’e, ne’e ha’u sei la halo buat ida por enquanto ne’e Deputado sira ho 

bancada sira-nia competência.  

Tuirmai, ha'u bele fó fali ba sorin: Sr. Deputado Fidélis Magalhães.  

 

Sr. Fidélis Manuel Leite Magalhães (PLP): — Muito obrigado, Sr. Presidente.  

Uluknanain parabéns ba eleição ida horissehik, e ho exercício ohin dadeer hatudu duni katak Ita-

Boot kaer metin duni buat hirak-ne’ebé Ita-Boot temi ona iha Ita-Boot nia discurso horissehik.  

Se ita haree ba artigo 19.º, ami hanoin di’ak liu ita hakat de’it ona ba votação, tanba discussão sira 

que agora daudauk ita ko’alia ne’e, ita iha-ne’e ne’e, iha referência ba artigo 19.º, ponto 4, ka iha-ne’ebá 

mós dehan, ko’alia barak-barak iha-ne’ebá «A eleição será feita através do escrutínio secreto, 

assegurando…», depois dehan «…tanto quanto possível, a participação proporcional das bancadas 

parlamentares representadas no Parlamento».  

Iha artigo hanessan mós iha requisito ida ba apresentação da lista, ne’e artigo 19.º nafatin, ponto 3, 

katak ita tem apresenta ho 24 h antecedência, antes atu ita hili ne’e. Ne’ebe, horissehik wainhira eleição 

hotu tiha ba iha Mesa, la iha aproximação ruma hussi colega sira hussi bancada sira seluk, ita seidauk 

ko’alia bancada, mas hussi partido sira seluk kona-ba proposta iha lista ba composição da Mesa. Como 

la iha discussão, la iha aproximação, la iha lobby, e atu cumpre ba Regimento Parlamento nian mak ami 

apresenta candidatura ba iha Mesa, ami hatama kedan horissehik. 

Ne’ebe, Sr, Presidente, proporcionalidade iha-ne’e, ami reitera filafali dehan tanto quanto possível. 

Atu desbloqueia tanto quanto possível ne’e, tem que halo tiha ona lobby antes. Processo iha-ne’e, nunca 

iha lobby, nunca iha aproximação hussi partido sira mai ami proponentes. Ne’ebe, Sr. Presidente, ita 

avança de’it ba votação ba iha candidatura ne’ebé ami apresenta tiha ona.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Deputado. 

Ita sei iha intervenção balu tan. 

Sr.ª Deputada Lídia Norberta.  

 

Sr.ª Lídia Norberta dos Santos Martins (FRETILIN): — Obrigada, Sr. Presidente.  
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Bom dia ba Presidente, bom dia ba colega Deputado sira, bom dia mós ba audiente sira-ne’ebé marca 

presença iha-ne’e no mós ba povo doben Timor-Leste ne’ebé karik acompanha hela ita iha televisão ou 

rona ita-nia lian iha rádio. 

Uluknanain ha’u hakarak agradece, fó apreciação mós ba povo iha Timor-Leste laran tomak ne’ebé 

hatudu ona sira-nia confiança mai ita hotu, hodi nune’e bele mai reflete duni, sai duni lalenok ba sira.  

Tuir fali, ha’u mós hakarak agradece ba Maromak no mós ba matebian sira ne’ebé fó força nafatin 

mai ita, hodi nune’e ita hotu-hotu tuur hamutuk iha-ne’e fó hanoin ba malu nafatin, halo nu’ussá mak 

atu desenvolve Rain ida-ne’e.  

Ikusliu, ha’u atu hato’o ha’u-nia opinião ruma kona-ba questão ida-ne’ebé ohin ita hotu-hotu coloca. 

Mesmo que iha ideia hanessan, maibé ohin Presidente dehan katak tuir loloos lalika fó oportunidade 

ona, tanba quase hussi ami iha-ne’e, ami hotu-hotu ko’alia hanessan. Maibé, já que oportunidade ne’e 

Ita-Boot fó ona, ha’u mós hakarak ko’alia.  

E atu hanessan mós ohin Ita-boot ko’alia, Sr. Presidente, iha Ita-nia discurso, Ita-Boot hatete katak 

haluhan tiha buat ne’ebé liu ona, mai ita hotu-hotu tuur hamutuk hanoin ba oin. Hussi Ita-Boot nia 

discurso ida-ne’e mak ha’u liga ba artigo 92.º Constituição RDTL, iha ne’ebá dehan hanessan ne’e, 

desculpa, ha’u lê: Parlamento Nacional mak órgão soberania ida hussi República Democrática de 

Timor-Leste, ida-ne’ebé representa povo hotu-hotu, e iha poder ba halo legislação, iha poder mós ba 

halo fiscalização no iha poder mós ba halo decisão política.  

Se ita kaer ba Constituição, artigo 92.º, no liga kedas ba Ita-Boot nia discurso, então ami haree katak 

Ita-Boot hanessan ami-nia Presidente, Presidente ba ita hotu. Se Presidente ba ita hotu, significa que 

Ita-Boot hakarak tebes-tebes atu hakohak ema hotu-hotu. Hakohak ema hotu-hotu, hakohak povo hotu 

no hakohak partido ne’ebé reflete no representa povo hotu iha-ne’e. Se hanessan ne’e, fila fali ba Ita-

Boot nia compromisso ida-ne’e, ami hussu ba Ita-Boot: Ita-Boot consistente iha compromisso ida-ne’e 

ka lae? Se consistente ho compromisso ida-ne’e, ami-nia proposta mak ne’e para ita iha duni diálogo 

iha Parlamento Nacional, Uma-Fukun ida-ne’ebé ita hotu. La’ós ami Deputado FRETILIN representa 

militante FRETILIN ne’ebé hili ami hodi mai, maibé ami representa povo, nune’e mós AMP representa 

povo hotu, e mós aplica ba PD e FDD, então mai ita hotu tuur halo diálogo. Ita tuur ba diálogo, diálogo 

ne’e começa hussi ne’ebé? Começa hussi reflexo ne’ebé ita sei hatudu ba iha composição da Mesa do 

Parlamento. Tanba ne’e ami defende tebetebes artigo 92.º, liga ba 19.º, número 4, tem que ser iha 

representatividade iha-ne’ebá hodi nune’e bele iha diálogo, selae ambiente de diálogo iha-ne’e la iha. 

Ida-ne’e mak ami-nia preocupação. 

Portanto, diálogo, ida-ne’e importante iha-ne’e, diálogo hahú hussi ida-ne’e. Formação Governo ne’e 

buat seluk, maibé buat ida iha Uma-Fukun, iha-ne’e ita tem que ser buka duni hakohak ema hotu-hotu.  

Dala ida tan, ida-ne’e mak ha’u hussu ba Ita-Boot.  

Obrigada.  
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Sr. Presidente: — Obrigado. 

Ha’u hakarak hateten de’it, Sr.ª Deputada, ha’u horissehik, iha ikus, atu taka kedas, katak ha’u halo 

serviço tuir de’it lei, Constituição no Regimento, ha’u la’o tuir ida-ne’e. Processo candidatura la’ós 

competência Presidente nian, ne’e competência Deputado ho bancada sira-nian. Presidente gere de’it, 

hala’o de’it knaar hodi lidera, la iha competência atu apresenta, agora apresenta ho consenso ka lae, 

ne’e cabe ba Ita-Boot sira na’in-64 mak iha-ne’ebá. Bele lobby bá, depois mak halo oinsá, mas ida-ne’e 

cabe mós ba proponente sira hussi lista ne’ebé apresenta tiha ona horissehik ne’e considera ka lae, ida-

ne’e mós outro problema.  

Ida-ne’e mak ha’u soe nafatin ba plenária atu plenária pronuncia iha assunto ida-ne’e. Se bele ita 

concentra ona ba assunto ida-ne’e! Se ita argumenta beibeik, selae ita nunca mais sai hussi situação ne’e 

para bá vota. Tanba ne’e mak ha’u soe ba plenária, plenária mak opta bá, hakarak ida-ne’ebé, ita 

suspende ba negociação lai ka, ou ita avança ba votação?! 

Tuirmai, ha’u fó ba Deputado Adérito Hugo.  

 

Sr. Adérito Hugo da Costa (CNRT): — Obrigado, Sr. Presidente. Dala ida tan parabéns ba resultado 

eleição horissehik, Ita-Boot sai Presidente Parlamento Nacional ba V Legislatura.  

Bom dia ba Sr. Deputado sira hotu.  

Ha’u observa intervenção sira ohin, lori ha’u ba haree fali agenda plenária início V Legislatura nian, 

ne’ebé convocatória ne’e halo semana ida antes, hussi Presidente Parlamento Nacional cessante, hodi 

ko’alia ho partido sira ne’ebé hetan assento iha Parlamento Nacional sobre dia ba plenária nian. Depois 

requisito ida acerta kedas mak data ba primeira plenária nian e requisitos atu apresenta lista candidatura 

ba Presidente e membros Mesa nian de acordo ho Regimento Parlamento Nacional nian, artigo 19.º. 

Ha’u hakfodak uitoan tanba requisitos ne’ebé anuncia antecipada tiha ona, bancada sira la toma 

consideração ba ida-ne’e atu iha comunicação entre bancada sira ba possibilidade atu lista ne’e nia 

composição, iha consideração ba proporcionalidade.  

Agora, requisitos ida 24 h antes, ne’e preenchido ona, primeiro ba Mesa Presidente Parlamento 

Nacional nian, ba candidato apresenta 24 h, horibainrua to’o horissehik ita executa. E 24 h, segundo 

nian, ba membro da Mesa nian apresenta horissehik, e ohin ita atu halo eleição ona ba lista, proposta 

candidato ba membro da Mesa. Tan ne’e mak até horas ida-ne’e, lista única mak tama, ho composição 

ne’ebé ita hotu halo observação.  

Sr. Presidente, ha’u observa no considera ba observação sira ne’ebé Sr. Deputado sira iha hotu ona, 

ha’u hanoin katak la iha lista seluk tan, lista única mak iha Mesa. La iha espaço ba possibilidade atu 

mossu lista seluk karik, karik bancada sira ne’ebé iha hanoin atu halo e apresenta lista seluk, ha'u hanoin 

katak apresenta ona iha 24 h antes horissehik, tanba Mesa Parlamento nian anuncia hela de’it requisito 
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ida-ne’e antes encerra ita-nia sessão ida horissehik. A não ser iha possibilidade atu ita suspende, karik 

iha possibilidade ba suspende sessão ida-ne’e, para fó espaço ba iha comunicação karik, mas ne’e mós 

requisito ida 24 horas ne’e ultrapassa tiha ona.  

Ne’e ha’u-nia observação de’it, Sr. Presidente. Requisito ida 24 h ne’e podia bancada sira iha ona, e 

hatene ona. La’ós de’it horissehik, maibé antes ne’e Presidente Parlamento cessante convoca ona e 

informa ona questão ba requisito sira-ne’e ho detalhe.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Deputado.  

Ida-ne’e mak ha’u halo duni, como to’o horas ne’e lista única, é lista única mak iha, ne’e mak ita 

halo plenária dadeer ne’e para halo votação ba ida-ne’e. Agora, mossu fali opção sira-ne’e, ne’e cabe 

ba bancada sira atu halo diálogo ka, mas nia opção ne’e mak ha’u dehan ita hili rua de’it: ita bá votação 

ou ita suspende ba diálogo entre bancada sira para depois ita, bele ka lae, hetan lista ho consenso.  

Ha’u hanoin ida-ne’e mak ha’u-nia opção, mas agora depende ba distinto Deputado sira.  

Tuirmai: Sr. Deputado David Ximenes.  

 

Sr. David Dias Ximenes (FRETILIN): — Obrigado, Presidente.  

Atu observa de’it buat ida, Ita-Boot sira be halo lista ne’e iha direito tomak, ne’e ita labele nega. Sé 

mak manán, ida-ne’e iha direto para halo lista, maibé iha política ne’e ita ko’alia mós política de ética. 

Quando ema manán, ida be lakon ne’e bá hussu dehan katak: «Ha’u sai Vice-Presidente», ne’e ética ka, 

maluk sira?! La ética! Agora, ida manán ne’e mak ha’u sente katak iha espaço, iha corredor, ida-ne’e 

mak Ita-Boot sira hanoin hanu’ussá. Quando ita manán, ida-ne’e mak bá ko’alia, la’ós fali dehan katak 

ha’u hein fali, ó-nian mai buka ha’u mak ha’u bá ko’alia. Eh pá, sei la halo ida-ne’e, ne’e loos. Ema 

político ne’e iha ética ida, tidak mungkin ami ba buka Ita-Boot sira dehan katak ami hakarak tama Vice-

Presidente, ami hakarak sai Secretária, ne’e tidak mungkin! Ita-Boot sira manán, ami respeita vitória, 

ami nonook, ami hein.  

Ida be ohin lori fali termo português nian ne’e, ida-idak iha ninia interpretação, «tanto quanto 

possível», ne’e la’ós hipotético, dá possibilidade para ita tuur hamutuk, para halo proporcionalidade. 

Ha'u la escola to’o Portugal, lae, ha'u lae, ha'u mak escola iha Timor ne’e de’it, maibé português mak 

ne’e: «tanto quanto possível». «Tanto quanto possível» ne’e o máximo para ita ko’alia ba malu, la’ós 

fali ita dehan atu soe. Buat ne’e ita Timor laran de’it, ita ne’e iha Timor laran ita conhece malu moos, 

ne’e mak ita ko’alia ba malu sei hanessan ne’e. Ne’e mak ha'u-nia hanoin ne’e depende ba ita. Ha'u, 

hanessan mós Presidente dehan, depende ba Ita-Boot sira nia bom senso ne’e de’it, ida-ne’e de’it, ha'u 

la hussu tan buat barak.  
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Agora, Presidente dehan mós katak: «Ha'u depende…», Presidente mós la’ós depende de’it ba 

bancadas, bancadas apresenta proposta e o Senhor está ali para ver qual é o seu espaço de manobra, 

la’ós está ali só para olhar, e diz que está tudo bem, não! Isto não dá! Ida-ne’e labele. 

Ne’e ha'u-nia hanoin, porque ita hamutuk iha-ne’e kleur, ita conhece, ita la’o hamutuk kleur ona, 

ne’ebe ha'u lakohi halo fali Presidente ida hanessan fali orientador de’it e la’ós mandão. Maibé, iha-

ne’ebá mós haree saida mak Ita-Boot bele buka atu articula bancada sira para depois iha clima de 

entendimento iha ita-nia Parlamento ida-ne’e. 

Obrigado, Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba observação, ida-ne’e mak ha'u hakarak halo, mas ha'u tem que halo 

dentro de regras, ne’e mak ha'u hakarak hatete de’it. Ha'u sei la’o dentro de regras de’it, e competência 

ida-idak nian. Presidente nia competência claro iha artigo 17.º, Regimento, resto competência bancada 

nian iha hotu ne’ebá regulado, Deputado ida-idak nian mós, hanoin ita exerce tuir ida-ne’e de’it. 

Obrigado ba observação. 

Tuirmai: Sr. Deputado Adriano do Nascimento. 

 

Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Obrigado, Presidente.  

Ohin razão sira hussi partido mais votado, hatete katak partido minoria la hatama lista e la aproxima 

partido maioria, lista 24 horas liu tiha ona, e depois termo regimental ida ne'ebé enquanto possível, ne’e 

significa bele, bele lae, sim está correto. Mas, mak ne’e, se ita interpreta enquanto possível, maka ami 

partido minoria ne’e haree ba possibilidade. Possibilidade ne’e iha, tanba ne’e mak ko’alia iha-ne’e.  

Segundo, hakarak hato’o de’it katak precisa diálogo, político sira iha Uma-Fukun ida-ne’e precisa 

diálogo. Hanessan ohin Deputado «Mandati» hatete katak ami, ida minoria lakon tan ne’e, bá hussu, 

ne’e mós questão ética moral política líder político sira-nian. Tanba ne’e mak ha'u hanoin, hussi minoria 

haree possibilidade ida-ne’e hodi ko’alia diretamente, abertamente, iha Parlamento ida-ne’e ho espírito 

diálogo, ho espírito diálogo! Buat ida diálogo ne’e ha'u hanoin, maluk Deputado sira, ita la’ós foin mak 

exige malu atu halo, desde uluk kedas ita halo diálogo. Diálogo iha tempo ne’ebá partido mais votado, 

entre CNRT, PD ho FRENTI-MUDANÇA, voto barak liu iha Parlamento, loke an hodi halo diálogo ho 

partido minoria iha tempo ne’ebá, FRETILIN, e ita hamutuk, até ita iha possibilidade, fó possibilidade 

ba malu, FRETILIN iha Governo, Parlamento, e ita la’o ho di’ak. Será que ida-ne’e ita la bele ona fó 

hanoin ba malu?! Presidente nia compromisso atu kaer e haree interesse nacional ne’e iha-ne’e. 

Presidente, Ita-Boot nia posição la’ós facilitador de’it, Ita-Boot nia posição la’ós speaker ka porta-

voz de’it, maibé Ita-Boot ne’e líder órgão soberano ida, tanba ne’e mak votação ne’e Ita-Boot messak. 

Tanba além de Ita-Boot porta-voz, maibé Ita-Boot ne’e segundo homem da Nação. Tanba ne’e mak 

quando partido minoria haree possibilidade atu ko’alia ba malu, exerce Ita-Boot ninia papel nu'udar 
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segundo homem da Nação atu garante estabilidade política, atu hatuur democracia loloos iha Nação ida-

ne’e. Ne’ebe, ita labele fase liman, katak hussi minoria bá, Ita-Boot dudu ba sorin, hussi maioria mai, 

Ita-Boot dudu mai, não! Tanba ne’e mak Presidente ne’e ita hili messak de’it, ne’e sentido saida? 

Sentido ne’e atu hatuur Presidente ne’e la’ós speaker, porta-voz, la’ós facilitador, maibé ne’e segundo 

homem da Nação atu haree Nação ne’e tomak. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba Ita-nia apreciação. Ha'u lakohi comenta tanba Presidente nia função 

ne’e mak atu lidera, se ha'u hakarak comenta, tuir Regimento, ha'u tem que tun ba iha plenária mak foin 

bele responde, ne’e regimental. Ne’ebe, ha’u sei tau an fali ba ha'u-nia fatin tuir Regimento hatete katak 

se pergunta ruma mai ha'u…Agora, por enquanto ha'u messak, ha'u labele hussik Mesa para bele tun ba 

kraik atu bele intervém hanessan Deputado para responde ba preocupação sira-ne’e. Ne’e mak ha'u 

hussu desculpa. Se ohin ha'u viola tiha ponto balu ne’ebé liu, ha'u hussu desculpa e agora ba oin ne’e 

ha'u tau an hanessan Presidente para lidera de’it, la’ós atu halo intervenção ho resposta sira-ne’e, tanba 

ha'u la iha competência atu halo intervenção, tuir Regimento hatete.  

Tuirmai: Sr. Deputado Antoninho Bianco. 

 

Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Boa tarde, Presidente, e ao mesmo tempo aproveita hato’o 

ha'u-nia parabéns ba Ita nu'udar Presidente Parlamento Nacional, la’ós Presidente AMP.  

Presidente, ha'u atu haree de’it, fó hanoin fali ba Presidente, cita uitoan ha’u-nia colega sira-nia 

hanoin katak la iha lobby, ne’e lobby oficial mak agora ne’e, lobby subar-subar lalika. Lobby oficial 

mak ne’e, ne’e Plenário mak fatin sagrado ba lobby. Ne’ebe, ha'u hatán ida-ne’e. Di’ak liu bá vota, ne’e 

mak ita tem que iha discussão. Se buat ne’e comando mak haruka, ita bá vota, ita hakat de’it bá, ponto 

4 ne’e ita liu de’it. Maibé, se iha Plenário ida-ne’e la’ós comando, e hotu-hotu tem que serviço hamutuk 

ba interesse Nação no povo, diálogo! Lobby, ami, ha'u-nia colega sira hatete ona, ne’e oficial iha 

Plenário. 

 Agora, 24 h, labele compara ho Presidente cessante nian, tanba Presidente cessante nian Regimento 

prevê duni. Ne’ebe, antes ne’e bele fó tanba nia dirige atu hili Presidente Parlamento. Maibé, ba 

Presidente daudauk ne’e horissehik lokraik mak ita hili, ne’ebe, tuir loloos foin mak fitun ohin. Tanba 

ne’e iha possibilidade para bele adia, se ita hakarak dehan diálogo.  

Pronto, buat ne’e ita acompanha malu, Presidente, se ita hakarak de’it mak poder, então mak ne’e, 

poder iha imi ona, iha Parlamento, iha Plenário, imi bele iha órgão ne’e, e poder iha Governo nian iha 

imi-nia liman, ami la questiona. Só que iha Regimento prevê, hatete, ne’e mak ita hodi ko’alia. Ha'u 

bele fó-hatene de’it iha-ne’e, se lista única ne’e mak bá votação, e lobby ida oficial ne’e la acontece, 

então lista ne’e ita bele dehan ne’e sei produz nulidade ba nia efeito. Imi la fiar, imi hakat liu to’ok, 
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votação bele liu, lista ida-ne’e é nulo, tanba regras mak fó. Tanba lobby, ita lobby la subar-subar, agora 

de’it mós iha Plenário. Ne’e órgão soberano para hatete, tanba órgão soberano ne’e composto hussi 

AMP, FRETILIN, PD ho FDD. Sé mak atu dirige Mesa, o Presidente, e composição ne’e hatete kedas, 

iha I Legislatura kedan hatete ona buat ne’e, Ita-Boot na’in-rua ida iha leten ne’e mós I Legislatura -

kebetulan momento ne’e imi hotu iha FRETILIN, ohin loron imi hakat ba seluk - imi atu viola. Fatin 

ida-ne’e lulik, fatin ne’e lulik! Tanba ne’e mak ha'u hatete ne’e loos, Regimento, número 4 ne’e seidauk 

muda to’o agora. 

Uluk I Legislatura composição ne’e, Ita-Boot sira hatene, buat ne’e só acontece ne’e iha tempo 

período tuituir malu ne’e mak acontece, ne’e mak ita tem que ko’alia. Rain ne’e ita luta la’ós tan de’it 

poder, ba interesse ema hotu nian. Lalika hadau malu de’it iha posição oan ne’e, ita bele halo 

reconciliação iha fatin-fatin, ho FRETILIN imi lakohi reconciliação?! Rain ne’e lulik! La iha 

FRETILIN la iha RDTL, la iha RDTL la iha resistência, la iha resistência karik la iha Frente Armada, 

Frente Clandestina e Frente Diplomática.  

Tanba ne’e, maluk sira, ha'u hanoin, hanoin mak ne’e, fatin mak ida-ne’e duni atu halo negociação, 

Plenário, maibé quando imi la concorda, la buat ida, tanba iha imi, imi vencedor, AMP vencedor, maibé 

ami só fó hanoin de’it katak será que imi la considera sugestão? Aspiração ne'ebé ami representa povo 

barak, eleitor barak. Ne’ebe, la to’o imi-nian, 300 mil, maibé quase. 200 mil e quase atu 300 mil.  

Ha'u hanoin nune’e, fó hanoin ba Presidente, mas ha'u sugere ba maluk sira, quando ema lakohi ita 

lalika obriga. Regimento hatete ona katak se la consegue hakat liu é nulo! Ninia efeito ne’e produz 

nulidade. 

Obrigado.  

 

Sr. Presidente: — Obrigado.  

Tuirmai, ponto de ordem hussi Deputada Olinda Guterres. 

 

Sr.ª Olinda Guterres (KHUNTO): — Bom dia ba Mesa, bom dia ba colegas Deputados no mós ba 

mídia.  

Sr. Presidente, ko’alia barak ne’e ita hotu bele ko’alia barak, maluk sira ne'ebé loron kalan toba iha 

Regimento Parlamento nia leten no mós Constituição nia leten, ne’e oin seluk. Ami sira ne'ebé foin 

tama mai ne’e, ami hakarak lista ne'ebé horissehik tama bá, ne’e di’ak liu ita bá vota ona. Ita dada bá, 

dada mai, dada tempo naruk, sei iha serviço barak para halo. 

Muito obrigada. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado ba Deputada Olinda. 

Ha'u haree para bele coloca tuir para partido sira bele iha direito atu intervém.  
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Sr. Mariano Sabino, ba dala rua nian. 

 

Sr. Mariano «Assanami» Sabino Lopes (PD): — Presidente, obrigado. 

 Ha'u hanoin buat principal ne'ebé ohin ha'u coloca primeiro ne’e, vontade. Ita ko’alia Regimento, 

ita ko’alia lei, ita ida-idak mai argumenta, buat ne'ebé vontade di’ak ne’e bele sai fali la di’ak. Ita precisa 

ko’alia ka lae iha abertura política? Ita precisa hodi Rain ne’e ba oin ka?! Causa ida, lalika horas barak, 

horas ida de’it, horas ida de’it tanba ita precisa contacto. Presidente Parlamento, ne’e confiança Maun 

Xanana, Maun Taur nian, tanba ne’e mak se ita argumenta, ida-idak ho argumento, dalaruma ita hanoin 

di’ak ne’e, ho ida-idak nia argumentação bele sai la produtivo tiha. Ne’ebe, ita iha horas ida, se mai 

mak ita hanoin katak la iha consenso, la iha hanoin, buat ruma ne'ebé tuir nafatin antigo, ita la hamoris 

atmosfera foun, la halo paradigma foun ba iha construção Estado ne’e, ita avança nafatin ho…Tanba 

ne’e mak, se lista ida mai hussi sorin fali atu bá contra lista ida-ne’e, ne’e ha'u la aceita. Lista ne’e ida 

de’it, consenso, para iha Presidente nia okos reflete duni abertura ida ne'ebé concentração política, 

concentração ideia iha Parlamento Nacional ba povo ida-ne’e, ba Rain ida-ne’e.  

Ita mai hamutuk ba Estado, ita iha diferença, ida-idak iha nia método, ne’e ita halo ona campanha. 

Ohin ita remata ona campanha, ohin ita ba Estado, tanba ne’e maka ita hanoin ida-ne’e, ita fó horas ida, 

e depois mak la iha buat ida, mai nafatin lista ida ou mai atu lista ida bá contra lista ida, ninia dalan ikus 

mak ida-ne’e, lista ida-ne'ebé mak liu, ne’e maka ba oin. 

Ne’ebe, ha'u hanoin ida-ne’e tanba povo ida-ne’e, ba Rain ida-ne’e ita hakarak… Ohin, ha’u fó 

hanoin ne’e para fó pausa ida hodi ita ko’alia to’ok. Se ita lobby malu ka ko’alia idak-idak iha kotuk-

kotuk dala ruma la efetivo. Maibé abertura ida-ne’e ita ko’alia, ita fó pausa ida, e depois se ita ko’alia 

ba malu mak la iha, dalan mak bá votação e depois remata ho resultado ida. 

Sr. Presidente, ha’u hanoin ita hotu iha Parlamento Nacional, líder sira-ne’ebé mak hamutuk ho ita, 

mak Maun Xanana, Maun Taur no Maun Mari, la iha-ne’e. Ne’ebe, ita iha horas ida, ita comunica, se 

labele, bele mós 30 minutos de’it, tanba se ita ko’alia mak ne’e ona. Ha’u hanoin lista ne’e mistura, la 

mai ho lista ida-ne’ebé mak sorin atu ba contra ida. Ne’e mak ohin ha’u-nia hanoin bainhira ha’u ko’alia, 

mas se ita halo argumentação ne’e naruk, dala ruma ita-nia liafuan ne’e choque malu fali, ita-nia 

vontade, ita-nia hakarak di’ak ba ita-nia Estado ne’e sei sai krekas tiha tanba ita-nia argumento sira-

ne’e hotu. 

Ne’ebe, ha’u hanoin ho hakraik an ba Parlamento Nacional, ba Presidente, fó 30 minutos se labele 

ba horas ida para ita iha comunicação, se la iha mós la buat ida, ita bá vota. Se tuir regras hotu 24 horas, 

então lista ne’ebé iha ona, ita bá vota ida-ne’e. 

Obrigado. 
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Sr. Presidente: — Obrigado, sugestão di’ak ida, mas cabe ba distinto Deputado sira-nia 

pronunciamento. 

Ha’u fó ikus liu ba Sr. Deputado Aniceto, depois ha’u foti opção ida-ne’e: soe ba fórum se decide ita 

bele suspende 30 minutos, para Ita-Boot sira bele halo diálogo hodi bele hetan consenso ida, usa liafuan 

n.º 4 do artigo 19.º dehan «se for possível». Se iha possibilidade karik Ita-Boot sira lobi bá, se la 

consegue hamossu mai lista única, ne’e mantém, ita tem que vota ona, tanba ita cumpre ona regras 

regimental nian. 

Sr. Deputado Aniceto, faz favor. 

 

Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Antes ha’u ko’alia, ha’u hakarak confirma uluk lista candidatura ne’ebé ohin halo leitura ne’e tama 

sá horas e tama horibainhira? 

Sr. Presidente: — Tama horissehik loro-kraik 06h00. Depois de Plenária, lista tama. 

 

Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Está bem. Ha’u hanoin, maluk Deputado 

sira, ita hakarak ko’alia momoos, ne’e ita hakarak vinga malu de’it. 

Se ohin ami-nian, aban bainrua mak imi-nian, ida-ne’e mak la’o hela, círculo ida-ne’e mak continua. 

2017, FRETILIN hatudu kedas nia vontade atu sai hussi círculo ida-ne’e, liuliu atu haree ba 

proporcionalidade ne’e, Sr. Presidente. FRETILIN nia proposta ne’e força política hotu iha Parlamento 

ne’e bele hetan hotu representação. Mas momento ne’ebá, ho respeito tomak, Sr. Presidente, Ita-Boot 

hanessan chefe bancada CNRT rassik mak rejeita to’o Regimento atu adapta ho ideia ida-ne’e mós 

lakohi hotu, parece tanba hanoin ona dehan agora imi-nian, depois ami-nian, e agora mós ita sei 

hanessan ne’e, uluk imi-nian, agora ami-nian. 

Maluk Deputado sira, se hanessan ne’e, ita sei la dignifica instituição ida-ne’e, Parlamento Nacional, 

pelo menos, ita la dignifica mandato ne’ebé ita hetan hussi povo. Se ita hakarak ko’alia loloos ne’e ida-

ne’e, ha’u lakohi ko’alia falun-falun. 

Português dehan “tanto quanto possível” ne’e, quanto possível, problema hanessan ohin, Sr. 

Deputado Mariano, Presidente Partido Democrático (PD) hatete ne’e. Ha’u hatete dehan vontade la iha 

tanba possibilidade ne’e seidauk koko, ita dehan la iha tiha ona possibilidade. La koko! La tenta, la 

tenta! 

Ha’u iha pergunta badak de’it, Sr. Deputado Fidélis bele hatán to’ok. Se dehan halo tiha ona 

aproximação ne’e, Sr.ª Deputada Isabel hussi FRENTI-Mudança ne’e nia mak aproxima ka, Ita-Boot 

sira mak aproxima? Se dehan, fora de questão ética ne’ebé ohin Deputado «Mandati» ko’alia ne’e. Se 

dehan iha ona possibilidade, halo ona aproximação, sira seluk la halo aproximação. Então, ida FRENTI-

Mudança Ita-Boot sira inclui iha lista ne’e, nia razão proporcionalidade Ita-Boot tenta ne’e iha-ne’ebé? 
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Nia mak aproxima ka AMP mak aproxima nia? Hatán ka la hatán ha’u-nia pergunta ne’e, ha’u-nia 

conclusão mak ne’e: sei nafatin iha jogo poder ida atu fahe poder ne’e tanba hetan apoio, hetan votos. 

Portanto, Sr. Presidente com todo o respeito, se Ita-Boot iha vontade karik, Ita-Boot tenta mós, la’ós 

fase liman de’it hanessan ne’e. Se hanoin di’ak ba instituição ida-ne’e, orienta bancada sira ou bele 

facilita bancada sira bele hassoru malu, ne’e função Presidente nian ka função Mesa nian. Horissehik 

06h00, parece ita sura minutos, Ita-Boot tuur iha Mesa ne’ebá simu kedas candidatura? Simu ne’e, tuir 

loloos orienta kedas ona.  

Mas ha’u fiar la halo possibilidade ida-ne’e, tanba ne’e mak dehan ida-ne’e «tanto quanto possível» 

seidauk halo, la halo, tanba la iha vontade. Agora, ita haree momoos, balu dehan ita halo ona 

aproximação, balu dehan ita bá vota ona, quer dizer vontade la iha atu tuur ko’alia mós la iha ona. 

Obrigado, tempo hotu ona. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado, distinto Deputado. 

Ho sugestão ida ohin hussi Sr. Deputado Mariano «Assanami» nian para ita bele sai hussi situação 

ne’e, ha’u bele considera. Se ita suspende 30 minutos para bancadas e deputado sira bele halo lobi usa 

liafuan ida “tanto quanto possível” ne’e, dentro ida-ne’e Ita-Boot sira bele hetan consenso ruma, 

apresenta lista foun mai, ita bá vota, se la iha consenso mak, hakarak ka lakohi, ita tem que fila fali mai, 

ita vota ba lista ne’ebé iha ona. Ha’u hanoin ida-ne’e mak ita bele considera ho sugestão ida-ne’e ita 

bele buka solução. 

Então, ho permissão Plenária nian, mas antes ida-ne’e, ha’u fó uluk ponto de ordem ba Sr. Deputado 

Fidélis tanba ohin temi naran. Iha direito de resposta, tanba ne’e fó tempo ba Sr. Deputado Fidélis. 

 

Sr. Fidélis Manuel Leite Magalhães (PLP): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Atu responde de’it ba pergunta ida-ne’ebé ohin Sr. Deputado Aniceto levanta. Ami sempre iha 

conversa ho candidata rassik, iha diálogo ho sira rassik e Sr. Deputado sira labele impõe ami atu bele 

ko’alia ho sé de’it. Se iha abertura política entre ami, então ami ko’alia. Agora, cabe mós ba Ita atu bele 

hola iniciativa rassik atu bele ko’alia ho ami. Horissehik to’o loro-kraik la iha. E atu responde mós kona-

ba ohin dehan ética política. 

Ética política ne’e vice-versa, dalan rua. Discussão kona-ba aproximação ho diálogo politico ne’e, 

ami la’ós ko’alia fali passado, maibé buat hirak-ne’e continuação, até própria discussão sira antes ne’e 

mós la iha discussão, aproximação hussi bancada sira, ida horissehik ne’e mós to’o apresentação ne’e 

mós la iha aproximação mai ami. Se hakarak dehan atu halo abertura política ida atu loke diálogo devia 

horissehik ne’e aproxima tiha ami ona. Ne’ebe, hakarak hein atu mai to’o iha Plenária ida-ne’e para 

bele halo discussão barak ko’alia kona-ba ida-ne’e. Ne’ebe, la buat ida, Sr. Presidente, ita bele dehan 

ami-nia lista ne’e única ne’ebé preenche requisito 24 horas. Sr. Presidente do Parlamento, ami kaer 
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nafatin, para organiza ita ba discurso ida horissehik, se ida-ne’e mak decisão, sugestão hussi Sr. 

Presidente, dehan ita bele pára 30 minutos, maibé lista mak ne’e ona Sr. Presidente, lista mak ne’e ona! 

Ita bele halo discussão, mas lista mak ne’e, tanba lista ne’e ami halo tuir buat ne’ebé mak regimento 

hussu, ne’ebe lista mak ne’e. 

 Agora, atu pára 30 minutos hodi halo discussão, halo bá! Mas ami-nia posição mak ne’e, Sr. 

Presidente. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado Fidélis. 

Tuirmai: ponto de ordem hussi Deputado David Dias Ximenes. 

 

Sr. David Dias Ximenes (FRETILIN): — Ita-Boot temi kona ética. Se ha’u lakon, ha’u bá hussu 

fali, ne’e ha’u hakarak saida? Ne’e la’ós ética! Livro la iha ida que hanorin hanessan ne’e, vice-versa 

se iha ética. Só a pessoa que tem interesse. Se você tem bom senso, vem e convida: vamos conversar. 

É isto que se faz! Isto é que terá que pôr na sua cabeça. Quando eu ganho, vou ter com o senhor e dizer: 

irmão, vamos falar. Mas não é. Eu perdi, estou calado. Agora, eu quero ser isto, eh pá… Isto não há, 

isto é falta de moralidade, de ética. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado David. 

Ponto de ordem: Sr. Deputado Adriano do Nascimento. 

 

Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Presidente, ha’u ponto de ordem atu clarifica loloos. 

Ita-nia intenção break ne’e atu ko’alia kona-ba lista ne’e, halo acomodação hodi haree Regimento, 

artigo 19.º ne’e. 

Se AMP dehan la book lista, porque ita tem que break? La precisa, tanba ita break ne’e atu ita ko’alia 

ba malu entre partido mais votado ho partido minoria atu discute kona-ba composição da Mesa. Se AMP 

dehan lista mak ne’e ona, la muda, vota de’it, Presidente, la precisa break. Break atu halo saida? Break 

atu ita bá hemu café hateke malu, depois hamnassa ba malu de’it, não é. Ita atu ko’alia kona-ba lista 

ne’ebé AMP apresenta ne’e, iha possibilidade atu considera ka lae? Ida-ne’e, Presidente.  

Ne’ebe, ha’u hussu filafali ba AMP. Se AMP dehan break só para hemu café, então di’ak liu bá vota.  

 

Sr. Presidente: — Obrigado. 

Ponto de ordem: Sr.ª Deputada Lídia Norberta. 

 



14 DE JUNHO DE 2018 

 
23 

Sr.a Lídia Norberta dos Santos Martins (FRETILIN): — Sr. Presidente, ha'u atu ko’alia de’it kona-

ba questão ne’ebé mak ohin ha'u-nia colega Deputado Fidélis ko’alia no mós buat ne’ebé mak ohin Ita-

Boot ko’alia, buat rua iha relação. 

Ha'u atu dehan de’it hanessan ne’e: o bom vencedor não é aquele que impõe, mas o bom vencedor é 

aquele que sabe abraçar toda a gente. E postura ida-ne’e FRETILIN rassik hatudu wainhira iha IV 

Legislatura, mesmo que FRETILIN mak ukun, maibé FRETILIN buka atu hako’ak ema hotu-hotu, pena 

que la iha reação positiva hussi parte seluk. Consistência ida-ne’e mak FRETILIN mai ho ida-ne’e, 

ne’ebé mak maluk sira PD mós secunda. Ida-ne’e atu hatete saida? Katak ha'u hanessan geração foun 

ne’ebé mai iha Parlamento ida-ne’e dehan tanba ita ne'ebé iha Uma-Fukun representa povo hotu-hotu 

tem que argumenta hodi nune’e bele hetan solução di’ak. Tanba ne’e mak ba ha’u diálogo la’ós monu 

tun de’it hussi lalehan, diálogo sei sai di’ak liu wainhira ita hotu-hotu argumenta, labele alérgico ba 

diálogo. Diálogo ne’e sai di’ak, sei hetan solução di’ak, wainhira ita hotu-hotu argumenta, ida-ne’e mak 

ha'u dehan. 

Ne’ebe, postura ida ita hakarak halo diálogo ne’e, ida ohin Ita-Boot dehan katak sá tan iha AMP nia 

campanha dehan hanessan ne’e: «ami hakarak hametin ai-riin haat». Então, Ita-Boot dehan mai, ai-riin 

haat atu hametin ne’e atu monu tun hussi lalehan ka halo nu’ussá? Ka tem que ita mak ko’alia ba malu? 

Se ita ko’alia ba malu então ita rona malu, ita hako’ak malu. 

Ida hanessan ohin dehan ne’e é uma questão de ética, impossível ida-ne’ebé lakon ne’e atu bá dehan 

hanessan ne’e «olha, eu quero esta!». Não! Questão de ética. Ita-Boot mak dehan ita ko’alia ka, e depois, 

hanessan ohin ami-nia Presidente cessante dehan, 6h00 da tarde mak proposta candidatura ne’e tama, 

então 24 horas só completa orsida 6h00 horas. Então, sei iha possibilidade ba diálogo. 

Obrigada. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado. 

Ha'u hanoin ita tem que hola conclusão, selae ita nunca mais sai. 

Ha'u fó tempo ikusliu ba Sr. Deputado António Benevides hussi FDD. Faça favor. 

 

Sr. António de Sá Benevides (FDD): — Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Horissehik ha'u mós tuir tomada de posse, ha'u hanoin ha'u mós iha direito atu ko’alia e agora seidauk 

iha ema ida atu mai troca ha'u-nia fatin. Ha'u foti liman hori ohin, maibé Ita-Boot la haree. 

Sr. Presidente, ha’u usa oportunidade ida-ne’e atu hato’o parabéns ba Ita-Boot no ba Deputado sira 

iha-ne’e. Ami-nia quadro sira hotu, militante, simpatizante, apoiante sira hotu, parabéns ba Ita-Boot. 

Segundo, Sr. Presidente, ha'u haree Ita-Boot atu fó espaço ba halo diálogo, ne’e buat ida furak 

demais, furak tebetebes, maski ha'u hatene, e povo hotu hatene, katak hahú hussi Presidente, Ita-Boot 

rassik, tun mai iha kraik, Ita-Boot sira tuur kedas iha-ne’e começa hussi 2002, mai to’o ohin loron-ne’e, 
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Ita-Boot sira-nia dicionário ne’e la iha liafuan ida diálogo no negociação ne’e. Povo hatene muito bem 

buat ida-ne’e, tanba ne’e mak mossu eleição antecipada ne’e. Eleição antecipada ne’e só nakloke de’it 

para atu loke odamatan tan mai FDD mai tama, e espera katak presença FDD nian ne’e bele ajuda 

facilita diálogo, facilita negociação. Ida-ne’e importante, Sr. Presidente. Iha Ita-Boot sira-nia dicionário 

ne’e ida vingança mak maka’as liu e se bele hassai tiha dicionário ne’e bá, favor ida hassai tiha. 

Terceiro, Sr. Presidente, ha'u mós aprecia ba proponente sira tanba bele propõe membro FDD nian 

ida iha laran. Ha’u aprecia ba confiança tomak, maibé grande tristeza tanba ha'u mós la hatene buat 

ne’e. É uma grande tristeza, maibé ha'u compreende política mak nune’e duni, ne’e la iha problema. 

Ne’ebe, Sr. Presidente, ba maluk proponente sira, se bele iha espaço para diálogo, diálogo. FDD nia 

membro iha-ne’ebá ha'u aprecia no contente, maibé considera mós sira seluk bá, tanba Uma-Fukun ida-

ne’e ita-nian hotu, povo hein hela ita atu serviço hamutuk. 

Resultado eleição hatudu katak ita tem que serviço hamutuk, la’ós ema ida-idak ninian. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente:— Obrigado. 

Ponto de ordem: Sr. Deputado Dionísio Babo. 

 

Sr. Dionísio da Costa Babo Soares (CNRT): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Como dehan ponto de ordem, ha'u-nia intenção atu dehan ne’e di’ak mas iha-ne’e mós ita cumpre 

requisitos legais ne’ebé mak mai kedas hussi Regimento e mós hussi líder bancada sira-nia decisão. 

Ne’ebe ha'u hanoin lalika discute naruk tan, Sr. Presidente decide de’it. Ita halo pausa para bele haree 

to’ok buat ne’e, se concorda, concorda, se la concorda, la concorda, ita mai filafali ou se ita ba nafatin 

oin. Ne’e, Sr. Presidente mak decide. Selae, ita discute naruk beibeik ho argumento ne’ebé sai fora do 

contexto. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente:— Obrigado. 

Ha'u hanoin ho sugestão sira-ne’e ita tem que habadak discussão ne’e, selae ita bá-mai, bá-mai hela 

iha fatin ida-ne’e. Di’ak liu ita fó espaço ba diálogo tanba sugestão no objetivo ne’e diálogo. 

Então, ita loke espaço ida 30 minutos até 1 hora, e ita bele hamossu fali lista foun ka lae cabe ba 

distinto Deputado sira, tanba se sugestão mai ha'u, Presidente da Mesa la bele halo buat ida, ne’e 

competência Deputado sira ho bancada mak bele halo. Tanba ne’e mak ita suspende to’o 30 minutos ba 

distinto Deputado sira bele halo lóbi bá. Se consegue hetan lista candidatura ida mai ou la iha, ida-ne’e 

cabe ba Ita-Boot sira. 
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Ha'u hanoin ida-ne’e para ita buka solução ona, selae ita orsida intervém, intervém, ita nunca mais 

sai hussi ne’e. Ha’u soe ida-ne’e, ha'u hanoin, se bele, ita fokus ba iha suspensão 30 minutos ba nova 

sessão. Ha'u hanoin se ponto de ordem mak ha'u considera quando ita tama ona iha sugestão ne’e para 

ita bele sai hussi assunto ne’e. 

Ita suspende 30 minutos ba diálogo entre bancada sira ou Deputado sira-nian. 

Obrigado barak no desculpa se tempo ultrapassado. 

 

Sr. Presidente suspende plenária iha tuku 12 liu minuto 35 meio-dia. 

 

Sr. Presidente retoma filafali plenária iha tuku 1 liu minuto 26 lokraik. 

 

Sr. Presidente: — Depois de ita suspende tiha ita-nia Plenária ohin ho sugestão ida atu diálogo entre 

líder bancada sira ho distinto Deputado sira, tanba tempo liu ona 30 minutos, ita tama ba sessão tuirmai 

hodi loke fali sessão ba pedido ida ohin suspensão ne’e.  

Se iha resultado ruma, halo favor bele apresenta mai para ita hodi considera, se la iha opção ka 

candidato lista alternativo ida mak ita procede votação ba lista ne’ebé submete ona. Ha'u hanoin ida-

ne’e mak ha'u hato’o e ha'u loke filafali Plenário ba distinto Deputado sira-nia intervenção. 

Em primeiro ba Sr.a Deputada Maria Angélica. 

 

Sr.a Maria Angélica Rangel da Cruz dos Reis (FRETILIN):— Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Boa tarde ba Sr. Presidente, ba Sr.a Secretária interina agora iha-ne’ebá ne’e, Sr.ª Terezinha Viegas, 

no ba colega Deputado sira hotu. 

Em primeiro, ha'u hakarak dehan katak hatudu tan história ida ba ita katak FRETILIN, PD ho FDD 

mós hatudu bom senso atu nune’e ita atu hetan conclusão ida ba órgão soberania ida-ne’e ba reflete mós 

iha artigo 19.o Regimento Parlamento Nacional nian ne’ebé mak fó dalan, fó biban, maibé bom senso 

ne’ebé mak FRETILIN, PD ho FDD halo to’o ikusmai resultado la iha. Maibé la iha buat ida, tanba ida-

ne’e mak bolu política. Ha'u mós hakarak dehan katak política ne’e la infinita, política ne’e dinâmica, 

ne’e ita-nia líder sira mak hanorin ba ita. Mas ha'u hakarak dehan de’it questão ética, hanessan ohin ha'u 

secunda saida mak ha'u-nia Maun David dehan, katak - liuliu ba FRETILIN ne’ebé mak partido mais 

votado iha eleição - ida-ne’e iha questão ética moral. Ami la bá hussu tanba ami la hatudu ami-nia kaan-

teen, hatudu de’it consciência ne’ebé mak reflete iha ita-nia Regimento ida-ne’e, maibé bom! Ita lakohi 

consenso maibé ami dehan katak ami la bá halo lóbi ona tanba ami la’ós kaan-teen. 

Ida filafali, ha'u hakarak dehan órgão ida-ne’e ita labele haree de’it ba nia quantidade, maibé haree 

mós ba nia qualidade, tanba órgão coletivo, tanba ita ne’e representa segundo órgão soberania. Ita labele 

dehan de’it ha'u tau ó tanba ita iha consenso ida-ne’e, tanba ó bele sente contente, maibé lae, ita bá 
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campanha ne’e ita lori povo nia naran, dehan katak povo nia hakarak ne’e mak ita atu lori mai sai fatin 

político, fatin concentração iha-ne’e, maibé to’o ikusmai ita hanessan timoroan mós ita la bele halo. 

Ha'u lembra, uluk de’it ita bele halo kontak damai iha Larigutu ne’ebá, nu’ussá agora ne’e ita la bele 

halo consenso ida ba bem-estar povo ne’e ninian? Ita rassik bele harii ai-riin rekonsiliasi iha ita-nia rain 

ida-ne’e, maibé to’o ikus ita, sira eleito por povo ne’e, ita nega tiha fali ita-nia rekonsiliasi ida-ne’e. Ita 

bele simu ema hotu-hotu mai depois de independência ida-ne’e, mas ita nega tiha fali buat sira-ne’e 

hotu, maibé la iha buat ida. 

Ha'u mós hakarak hatán ba ha'u-nia tia ida, Sr.a Deputada Olinda Guterres (KHUNTO) ne’ebá ne’e, 

dehan katak vota de’it, vota de’it. Questão atu haree ba assunto Estado ne’e labele vota de’it, ita tem 

que ko’alia duni, ita mai iha-ne’e atu ko’alia assunto povo nian, la’ós vota de’it, vota de’it, lae. 

Ita ko’alia tanba iha razão princípios, valores ida iha Regimento ne’e reflete mak ita ko’alia, la’ós 

ida-ne’e. Maibé ikusmai ami foin hatene duni, ko’alia momoos katak imi dehan «uluk imi-nian, imi 

manán, imi mak halo bá», maibé ami hatudu iha IV Legislatura katak atu haree ba buat ida artigo 19.o, 

n.o 4, ne’e ami dehan hadi’a Regimento para loke tan para ita hotu-hotu tama iha ne’ebá, mas imi la iha 

bom senso, imi la iha senso moral, ida-ne’e mak hatudu. 

Bom, como la iha consenso ona, ita bá vota. 

Ha'u hakarak dehan, ita ko’alia dehan katak consenso, sentido Estado, sentido Nação, maibé ita rassik 

ignora, ita rassik tafui tiha kabeen ba rain ne’e mak ita rassik lambe fali, tanba la iha consenso, ida-ne’e 

mak ha'u hakarak dehan. Início V Legislatura de’it, início ho buat ida que la loos. Ohin loron histórico 

ida ba ita, ita hakarak halo consenso, maibé resultado la iha. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 

  Sr. Presidente: — Obrigado. 

Ha'u hussu ita loke sessão ne’e para ita bele halo apresentação ruma em relação ba negociação ohin, 

se la iha resultado ruma tem que hatudu ona ba questão assunto ne’e. 

Tuirmai: Sr. Deputado Adriano do Nascimento. 

 

Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Sr. Presidente, intervenção, não é? 

 

Sr. Presidente: — Sim. 

 

Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Okey. 

Ha'u hanoin atu relata ba público e ba Deputado sira hotu kona-ba negociação ne’ebé ami halo ohin. 

Buat que ohin ami halo mak ne’e. Hussi Deputado FRETILIN, Partido Democrático ho FDD: Deputado 

Mota hussi FRETILIN, PD nian ha'u representa, FDD Deputado Benevides representa, e ami ko’alia 
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iha fatin conferência nian ne’ebá. Hussi AMP nian mak ne’e: Deputado Dionísio, Deputado L7, 

Deputada «Bi Soi», ho Deputado Agostinho hussi KHUNTO. Ne’ebe, hafoin de ami halo diálogo, atu 

hakarak informa mak ne’e: hussi bancada partido minoria, partido 3 ne’e hato’o vontade atu aplica 

Regimento, artigo 19.o, hakarak hola parte iha composição da Mesa. Ami propõe atu iha vice-presidente 

ida fó ba bancada minoria ho vice-secretário ida fó ba bancada minoria. Resultado ne’ebé resposta hussi 

AMP mak ne’e: labele acomoda, ho razão lista ne’ebé que iha ona labele muda e labele acomoda saida 

mak bancada FRETILIN, PD, FDD propõe, mais que FDD nia ema ida iha laran ona. Razão mak ne’e: 

ida, tanba tempo 24 horas liu ona; segundo, tanba bancada minoria la hatama lista, ne'ebé ho ida-ne’e 

dalan la iha; maski ami hatete katak precisa ita loke an ba malu tanba Parlamento ida-ne’e fatin ba ita 

hotu hodi representa partido hirak ne'ebé que iha-ne'e iha. Ho ida-ne’e ami hakarak informa ba Deputado 

sira hotu, resultado mak ida-ne’e, no mós hakarak atu hatete ba público katak diálogo halo ona, entende 

malu mak ne’e ona, ne'ebé hakarak ida-ne’e informa molok maluk Deputado sira fó hanoin ba ida-ne’e. 

Ne'ebe, mais ou menos ida-ne’e mak ha'u hakarak relata. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente:— Obrigado. 

Resultado mak ohin Sr. Deputado Adriano esclarece ona hussi skor ne'ebé ita halo para atu bele 

halo negociação, aproximação, mas resultado nihil. Então, opção única mak ita tem que halo votação 

ba lista candidatura ne'ebé apresenta ona. Atu ita labele dada tempo, ha'u conclui tan de’it ba Sr. 

Deputado na’in-rua nia pedido de intervenção, depois ida-ne’e ita procede votação. 

Sr. Deputado Francisco Branco, faça favor. 

 

Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN):— Boa tarde, Sr. Presidente, colegas Deputados, 

povo Timor-Leste laran tomak. 

Sr. Presidente, aprecia Ita-Boot nia iniciativa atu bele halo break hodi diálogo, maibé ida-ne’e 

mak decisão ona, decisão política ida-ne'ebé ami labele compartilha, iha política ida ne'ebé ami haree 

hanessan política de vingança. Tanba ami-nia hanoin katak espaço ida-ne’e espaço ida-ne'ebé representa 

povo tomak, la iha cor ida, tanba ida-ne’e duni mak ami sempre defende katak configuração hussi Mesa 

da Presidência ne’e tem que iha força política hotu. Atu nune’e hatudu ba ita-nia sociedade, ita-nia povo 

tomak, katak Uma-Fukun ne’e Uma-Fukun povo nian hotu. Ida-ne’e mak ami-nia política, tanba ida-

ne’e mak labele comparticipa iha política vingança ida-ne’e, tanba nação ida-ne’e ita hotu-hotu nian, 

atu sai ita hotu-hotu nian iha realidade tem que simboliza iha Mesa da Presidência Parlamento Nacional. 

Tanba ne’e, Sr. Presidente, ami hanoin katak política ida-ne’e ita viola ita-nia Constituição, tanba iha 

ne’ebá hatete dehan tem que iha proporcionalidade representação hussi forças políticas sira hotu. 

Ho ida-ne’e mak ami-nia partido sei abandona Plenário ida-ne’e, ami labele fó ami-nia votos. 
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Deputado hussi FRETILIN hotu no Deputado balu hussi PD ho FDD hakat sai ba li'ur hodi 

abandona Plenário. 

 

Sr. Presidente:— Obrigado ba intervenção, Sr. Deputado Francisco Branco nian, ida-ne’e 

direito bancada nian, ami só bele hala’o de’it saida mak tuir Regimento regula. 

Obrigado ba distinto Deputado sira, depois de ita skor tiha ohin la iha consenso para atu bele 

hamossu lista única ou lista substituta, mak única opção ita avança ba votação tuir lista candidatura 

ne'ebé apresenta no lê tiha ona ohin. Ha'u fó tempo ba Sr.ª Secretária atu halo leitura ba processo votação 

e hussu ba técnico sira bele apresenta tiha urna ba Deputado sira, atu nune’e verifica tiha katak la iha 

buat ida, mak ita hodi procede processo votação. 

Tanba ne’e, ha'u fó tempo ba técnico sira… 

 

Técnico DIPLEN nian foti sa’e urna hodi hatudu ba Deputados.  

 

Depois de verifica, orsida distinto Deputado sira mai, sei simu formulário ida hanessan 

horissehik, nafatin ho quadradinho tolu, ida leten ba a favor, ida klaran contra, ida kraik liu abstenção 

nian. Tanba ne’e mak orsida procedimento votos la’o tuir hanessan horissehik nian, tanba ita iha quórum 

ita bele hala’o votação. 

Tanba ne’e, ha'u autoriza Secretária atu halo leitura bolu Sr. Deputado sira mai exerce Ita-Boot 

sira-nia direito de voto. 

Obrigado. 

 

Sr.ª Secretária em exercício (Maria Terezinha Viegas):— Sr. Presidente, ha'u halo leitura ba 

lista naran atu procede ba eleição. 

 

Processo votação. 

 

Sr.ª Secretária em exercício (Maria Terezinha Viegas): — Ho permissão Presidente nian, ha'u atu 

informa de’it katak processo ba eleição foin liubá ho Deputados presentes hamutuk 38, Deputados 

ne'ebé exerce sira-nia direito de voto 36 Deputados, e ausentes 27 Deputados. 

Obrigado. 

 

Sr. Adérito Hugo da Costa (CNRT): — Ponto de Ordem, Sr. Presidente. 
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Sr. Presidente: — Desculpa, tanba ita iha processo, tuir Regimento quando iha procedimento voto 

labele halo perturbação ba processo de voto. Tanba ne'e mak ha'u labele autoriza hodi halo intervenção, 

depois mak ha'u sei justifica. 

 

Sr. Adérito Hugo da Costa (CNRT): — Sim, Sr. Presidente, atu saida de’it, liga duni ho votação 

ne'e tanba presença Sr. Deputado na’in-rua la usa sira-nia direito de voto. Iha Regimento, iha artigo 

68.º, hateten tem que vota, vota contra ou abstenção ne'e direito sira-nian, mas tem que bá vota, tanba 

ne'e mak ha'u halo ponto de ordem atu hato’o hela ba Mesa antes anuncia resultado. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Sim, atu fó hanoin de’it ba saida mak Sr. Deputado Hugo hateten, sim, loos duni 

katak iha artigo 68.º kona-ba votação, katak «A cada Deputado corresponde um voto. 2. O Deputado 

presente não pode deixar de votar, sem prejuízo do direito de abstenção». Quer dizer que, tuir artigo 

ida-ne'e, Deputado sira ne'ebé presente iha laran tem que exerce nia direito de voto. Cabe ba atu a favor 

ka contra ne'e ninia direito, mas se iha presentes tem que exerce direito de voto. Ida-ne'e mak em relação 

ba assunto ne'e, mas se hanessan presentes mas declara an hanessan ausente, loloos ha'u hussu, se bele, 

labele iha plenária laran. Ne'e ha'u hussu desculpa ba Sr. Presidente PD ho Deputada Elvina tanba ida-

ne'e ita-nia regras mak hateten nune’e. 

 

Sr. Mariano «Assanami» Sabino Lopes (PD): — Presidente, obrigado. 

Ha'u hanoin ohin ha'u mak levanta primeiro kona-ba abertura ida ne'ebé precisa ita ko’alia, tanba 

ne'e ha’u iha responsabilidade nafatin tuur iha-ne'e, maski tanba hussi ha'u-nia intervenção e depois sira 

abandona plenária, maibé nu'udar primeiro ne'ebé hussu para halo abertura ida-ne'e ha'u iha direito 

nafatin tuur iha-ne'e. 

Ha’u hanoin votação baibain mós quando bá casa de banho de’it mós nia la vota ona, quando mai 

tarde ona nia sei la vota ona, depende bele decide dehan ausente, maibé ha'u iha responsabilidade para 

atu hanoin katak di’ak liu ita acomoda malu atu la’o ba oin e ha'u sente katak ho sira-nia abandona ne'e 

ha'u mós iha responsabilidade labele hussik hela, hussi ha'u-nia discurso mak depois sira apoia ida-ne'e 

mak abandona. Ne'e mak ha'u hanoin ha'u nafatin iha-ne'e. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Ha’u convida Deputado na’in-rua bele sai hanessan testemunha ba contagem, ida-ne'e hanessan ita-

nia costume ida iha Parlamento ne'e ona. Deputado Fidélis: ponto de ordem. 
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Sr. Fidélis Manuel Leite Magalhães (PLP): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Desculpa ho intervenção que la oportuno, maibé ha'u ta’uk se presença ohin Deputado PD nian rua 

ne'e bele iha implicação ba processo regimental ka lae? Ne'ebe, favor ida, Sr. Presidente, ne'e la’ós ita 

la respeita malu, la’ós naran sá, maibé ta’uk orsida presença ne'e viola fali Regimento e anula tiha fali 

processo ne'e. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Depois de ami consulta ho técnico sira katak la iha buat ida, maski Sr. Deputado «Assanami» ho 

Deputada Elvina maka presente, mas la exerce sira-nia voto, be ita hateten iha ata katak sira ausente 

hotu tanba la exerce sira-nia direito de voto, tanba presentes depois la exerce ne'e Regimento la fó dalan. 

Depois mós ita iha quórum 36 Deputados, e tanba ne'e mak iha maioria qualificada, e se voto ne'e 

sai resultado saida de’it la impacto ida ba resultado votação ida agora. Tanba quórum agora iha atubele 

halo ação ida-ne'e e mós pois nia resultado mós sei preenche nafatin critério tuir Regimento haruka. 

 

Sr.ª Carmelita Caetano Moniz (CNRT): — Hussu ponto de ordem. 

 

Sr. Presidente: — Deputada Carmelita, halo favor. 

 

Sr.ª Carmelita Caetano Moniz (CNRT): — Obrigada, Sr. Presidente, ba Sr.ª Secretária em 

exercício. 

Buat hotu-hotu ita fó flexibilidade, to’o ikus ha'u sente katak Regimento ita sei la respeita, ita sei 

viola Regimento. Violações, violações, violações ba Regimento hela de’it. Ita iha precedente, exemplo 

ida que iha IV Legislatura Presidente Parlamento lakohi preside Plenária, abandona Plenária, e agora 

tan ho presença Deputado na’in-rua iha-ne'e lakohi bá vota, halo greve dentro de Plenária. Ita iha-ne'e 

la iha regra dehan greve dentro de Plenária, ita só iha regra walk out, vota ou walk out, hanessan ne'e 

de’it, ne’e para ita iha sequência. Se lae ita Deputado sira ita costume ita-nia an viola hela de’it regra 

regimental ida ne'ebé sai nu'udar matadalan ba funcionamento Parlamento Nacional, um dia ita sei la 

iha tiha de’it ona boa vontade, la iha tiha de’it ona sinceridade atu oinsá ita halo funcionamento di’ak e 

normal e respeita e sai exemplar ba povo, katak ita mak tem que respeita uluk regra depois mak exige 

povo respeita regra. 

Ha'u hussu desculpa, respeita tomak, ha'u agradece verdade iha boa vontade ida di’ak hussi 

Presidente PD mós Deputada Elvina, ha'u considera tebes Ita-Boot na’in-rua nia boa vontade hakarak 

tuur nafatin iha-ne'e, só que ita tem que hakru’uk ba regra, fará mais nu'udar Presidente ba partido ida. 

Halo favor boot ida se lakohi vota di’ak liu sai de’it, di’ak liu do que ita viola nafatin regra regimental. 
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Muito obrigada. 

 

Sr. Presidente: — Obrigado, Sr.ª Deputada. 

Ok, ita avança ba oin, halo processo contagem. 

Ha'u convida hela Deputada ida ho Deputado ida bele mai hela iha oin. Tuir loloos ne'e labele iha 

intervenção quando iha processo de contagem to’o rohan, tanba ne’e mak se ita loke beibeik orsida ita 

bele perturba tiha processo sira-ne'e. Ha'u hussu desculpa ba distinto Deputado sira, di’ak liu ita avança 

ba contagem, nune’e di’ak liu para ita bele termina tiha sessão ida-ne'e. 

Sr.ª Deputada Regina ho Deputado Virgílio bele mai sai lai testemunha hodi halo contagem ne'e… 

 

Deputada Regina nu'udar candidata, nune’e bolu fali Deputada seluk. 

 

…candidato, sorry, desculpa, então Deputada ida hussi PLP bele mai representa iha oin. Deputado 

Gilman bele representa hela mai assiste contagem. Faça favor, bele hahú. 

 

Processo contagem de votos. 

 

     Halo ona eleição e hetan ona aprovação ho votos a favor 36, voto contra 0 no voto abstenção 0. 

 

Tuirmai, ha'u convida Deputado sira ne'ebé eleito mai preenche membros da Mesa da V Legislatura 

nian hanessan tuirmai ne'e: 1.º Vice-Presidente da Mesa do Parlamento Nacional, Deputada Maria 

Angelina Sarmento. 

 

Bassa liman hussi Deputado sira hussi CNRT, PLP no KHUNTO. 

 

2.º Vice-Presidente, Deputado Luís Roberto da Silva. 

 

Bassa liman hussi Deputado sira hussi CNRT, PLP no KHUNTO. 

 

Secretária da Mesa do Parlamento Nacional, Deputada Maria Terezinha Viegas. 

 

Bassa liman hussi Deputado sira hussi CNRT, PLP no KHUNTO. 

 

1.º Vice-Secretária da Mesa do Parlamento Nacional, Deputada Isabel Maria B. Freitas Ximenes. 
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Bassa liman hussi Deputado sira hussi CNRT, PLP no KHUNTO. 

 

2.º Vice-Secretária da Mesa do Parlamento Nacional, Deputada Regina Freitas. 

 

Bassa liman hussi Deputado sira hussi CNRT, PLP no KHUNTO. 

 

Ida-ne'e mak resultado votação ohin e obrigado ba Deputado sira hotu nia presença bele contribui ba 

hodi forma tiha Mesa Parlamento Nacional ba V Legislatura nian. 

Molok atu encerra ha'u anuncia hela ba distinto Deputado sira hussi bancada ida-idak nian, tuir artigo 

11.º Regimento hateten katak, atu constitui bancada, Deputado sira mak tem que halo abaixo-assinado 

hodi apresenta mai iha Presidente do Parlamento, ninia composição, estrutura ba líder bancada nian, 

presidente, vice, se bele vice rua, tuir necessidade. Ha'u hussu para orsida lokraik, mais tardar tuku 5 liu 

minuto 30, ami bele simu ona iha-ne'e mai iha Mesa do Parlamento, atu nune’e bele prepara reunião 

líder bancada ba segunda-feira hodi ko’alia kona-ba agenda semana oin nian. Ne'ebe, semana oin nian 

ha'u bele anuncia iha-ne'e, ita sei ko’alia kona-ba aprovação resolução ida ba constituição das 

comissões, depois hodi formação das comissões, e nune’e fó tempo ba comissão sira bele elege sira-nia 

presidente da mesa das comissões. Tanba ne'e mak ha'u sugere ba distinto Deputado sira hotu, 

representantes - ha'u seidauk bele bolu chefe bancada tanba seidauk iha composição ba representantes 

bancada nian ne'ebé iha - atubele hato’o hela bá hodi apresenta hela, orsida lokraik to’o 05h00, se bele, 

apresenta tiha pedido ba formação constituição das bancadas, e hanessan ne'e mós indigita presidente, 

vice-presidentes hanessan líderes bancada ninian. 

Hanoin sessão ida-ne'e to’o ba ida-ne'e de’it, se la iha tan buat ruma, ita encerra sessão ohin nian e, 

ita aban como loron feriado, ita hassoru malu fali iha segunda oinmai ho agenda primeira reunião dos 

líderes para hodi aprova agenda ba plenária semana oin nian. 

Ha'u hanoin ida-ne'e de’it.  

Obrigado barak, boa tarde no obrigado mós ba presente sira ne'ebé assiste, aguenta to’o tuku 2 hodi 

conclui tiha serviço Parlamento nian ba composição da Mesa. 

Boa tarde e bom fim de semana. 

 

Horas hatudu tuku 2 liu minuto 10 loraik. 
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