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1. Justificajpao de faltas da Senhora Deputada Cidalia Mesquita Ximenes e dos Senhores 
Deputados Antonio dos Santos “55”, Alexandrino Cardoso da Cruz e Noe da Silva Ximenes 
“Buka Tuir”.

2. Apresenta^ao pela Comissao de Assuntos Constitucionais e Justi^a do Relatdrio de Missao 
de Informa^ao aos Tribunals de Primeira Instancia nos municipios de Baucau e Covalima e 
na RAEOA e da visita de fiscaliza^ao a prisao de Gieno e em Dili.
Apresenta^ao do Relatdrio da visita de fiscaliza?ao da Comissao de Economia e 

Desenvolvimento nos municipios de Lautem e Bobonaro.
4. Interven^oes diversas dos Senhores Deputados.
5. Interven^ao do Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunica^ao Social sobre as 

questoes suscitadas pelos Senhores Deputados.
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6. Anuncio da admissao e baixa a Comissao de Assuntos Constitucionais e Justi?a do Projeto 
de Lei n.° 48/V (5a) - Primeira altera^ao a Lei n.° 7/2022, de 19 de maio, que Aprova o 
Estatuto do Ministerio Publico.

7. Anuncio da admissao e baixa a Comissao de Assuntos Constitucionais e Justi^a da Proposta 
de Lei n.° 50/V (5a) - Quinta altera^ao a Lei n.° 6/2006, de 28 de dezembro, que aprova a Lei 
Eleitoral para o Parlamento Nacional.

8. Debate com o Governo sobre as opera^oes de limpeza, recolha e tratamento de lixo na cidade 
de Dili.



Debate com o Governo

Operates de limpeza, recolha e tratamento de lixo na cidade de Dili

Ter^a-feira, 24 de Janeiro de 2023
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1. O debate tern a durapao maxima de tres boras.

2. O debate inicia-se com uma apresentagao breve pelo membro do Governo.

5. A Mesa gere o uso da palavra de acordo com as disposi^oes regimentals, procurando 
evitar que os oradores usem da palavra para finalidade diferente daquela para a qual 
lhes haja sido concedida.

3. Cada pergunta dos Deputados, pelo tempo de 3 minutos, e seguida de resposta do 
mem bro do Governo, pelo tempo de 3 minutos, havendo direito a replica pelo tempo 
maximo de 1 minuto.
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6. O debate termina quando nao houver mais pedidos de palavra ou estiver esgotado o 
tempo maximo do debate.

4. A Mesa pode agrupar um conjunto de perguntas, tendo o membro do Governo o 
correspondente ao tempo total das perguntas para responder.


