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Sr. Presidente loke sessão plenária iha tuku 10 liu
minuto 2 dadeer no lê agenda trabalho loron ne’e nian.
Antes Ordem do Dia: — Câmara halo leitura ba

Secretária da Mesa acumula ho knaar Presidente
Bancada FRENTI-MUDANÇA nian.
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António Verdial de Sousa, Sr.ª Armanda Berta dos
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Sarmento (PLP), Sr.ª Lídia Norberta dos Santos Martins,

Caetano Moniz (CNRT), Sr. António da Conceição (PD),

Sr.ª

no Sr. Adérito Hugo da Costa (CNRT).

Maria

Angélica

Rangel

da

Cruz

dos

Reis

(FRETILIN), Sr. António de Sá Benevides (PUDD), Sr.
Francisco Miranda Branco (FRETILIN), Sr.ª Isabel Maria
B. Freitas Ximenes (FRENTI-MUDANÇA), Sr.ª Carmelita

Sr. Presidente taka sessão plenária iha tuku 4 liu
minuto 3 loraik.
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Sr. Presidente: — Bom dia, Srs. Deputados no participantes.

Horas hatudu tuku 10 liu minuto 2 dadeer.

Ita ohin halo plenária extraordinária ho agenda ne'ebé ita prepara ona e fó sai horissehik. Tanba
ne'e, ha'u declara aberta sessão plenária ba ohin loron, quinta-feira, dia 21 de junho de 2018.
Ordem do dia hanessan tuirmai. Período de Antes da Ordem do Dia: Dahuluk - anúncio e pedido de
substituição temporária dos Srs. Deputados; Daruak - anúncio da renúncia ao mandato pelo Sr.
Deputado Fidélis Manuel Leite Magalhães; Datoluk - leitura carta dos partidos submissão ba criação
das bancadas.
Período Ordem do Dia: Dahuluk - discussão e votação do projeto de deliberação n.º 2/V —
Constituição das Comissões Especializadas Permanentes; Daruak - discussão e votação do projeto de
deliberação n.º 3/V — Constituição da Comissão Permanente; Datoluk - discussão e votação do
projeto de deliberação n.º 4/V — Antecipação do período normal de funcionamento da 1.ª Sessão
Legislativa da V Legislatura; Dahaat - eleição de cinco membros para o Conselho de Administração;
Dalimak - assentimento à deslocação de S. Ex.ª o Presidente da República à República da Indonésia.
Agenda ohin nian mak ida-ne'e e ha'u ba primeiro ponto iha agenda: «Anúncio do pedido de
substituição temporária dos Srs. Deputados António Verdial de Sousa, Armanda Berta dos Santos,
Dionísio da Costa Babo Soares, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus, José Agostinho da Silva, José
Agostinho Sequeira «Somotxo» e Virgílio Smith.
Tuirmai, ha'u passa ba Sr.ª Vice-Secretária bele halo leitura ba pedido de substituição temporária.
Halo favor.
Sr.ª Secretária (Isabel Maria B. Freitas Ximenes): — Bom dia, Sr. Presidente, Srs. VicePresidentes, Sr.ª Vice-Secretária, distintos Deputados e distintas Deputadas.
Permitam fazer a leitura.
Primeiro, «Carta de substituição e renúncia do mandato.
N.º 02/KPN/P-KHUNTO/VI/2018.
Hato’o ba S. Ex.ª Presidente do Parlamento Nacional, Sr. Arão Noé de Jesus Amaral
Assunto: Substituição temporária
Liuhossi carta ida-ne'e, ami hato’o ho respeito ba S. Ex.ª Presidente do Parlamento Nacional katak
Sr. Deputado António Verdial de Sousa, hussi lista candidatura Aliança Mudança ba Progresso (AMP)
nian, baseia ba lista CNE (Comissão Nacional de Eleições), ho n.º candidato 11, substitui
temporariamente hussi Deputada Lígia Filomena Coelho da Silva, tuir lista CNE, ho número
candidato 42.
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Mak ne'e de’it. Ba S. Ex.ª nia atenção no colaboração di’ak, hato’o obrigado wa’in.
Díli, 13 de junho de 2018
Presidente Partido KHUNTO,
Armanda Berta dos Santos».

Segundo, «Carta n.º Referência 01/KPN/P-KHUNTO/VI/2018.
Hato’o ba S. Ex.ª Presidente do Parlamento Nacional, Sr. Arão Noé de Jesus Amaral.
Assunto: substituição temporária
Liuhossi carta ida-ne'e ami hato’o ho respeito ba S. Ex.ª Presidente do Parlamento Nacional katak
Sr.ª Deputada Armanda Berta dos Santos, hussi lista candidatura Aliança Mudança ba Progresso
(AMP), baseia ba lista CNE, ho número candidato 03, substitui temporariamente hussi Sr.ª Deputada
Irene Gonzaga Sarmento, tuir lista CNE, número candidato 36.
Mak ne'e de’it. Ba S. Ex.ª nia atenção no colaboração di’ak, hato’o obrigado wa’in.
Díli, 13 de junho de 2018
Presidente Partido KHUNTO,
Deputada Armanda Berta dos Santos».

Terceiro: «S. Ex.ª o Presidente do Parlamento Nacional,
Ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Edifício central do Parlamento Nacional, rua formosa Díli, Timor-Leste
Data: Díli, 18 de junho de 2018
Assunto: Encaminhamento de pedidos antecipados de justificação de faltas e de substituição de
Deputados ao Parlamento Nacional.
Excelência,
Para efeitos de cumprimento do disposto pelo n.º 1, artigo 5.º, da Lei do n.º5/2004, de 10 de março,
alterada pela Lei n.º 7/2007, de 26 de abril, venho pelo presente respeitosamente encaminhar a V. Ex.ª
Sr. Presidente os pedidos de justificação antecipada de faltas e de substituição temporária por razões
ponderosas dos ilustres Deputados eleitos para o Parlamento Nacional na lista da AMP (Aliança de
Mudança para o Progresso), sob a proposta do partido Congresso Nacional de Reconstrução de TimorLeste:
1. Jacinto Rigoberto Gomes de Deus.
2. Dionísio da Costa Babo Soares.
3. Virgílio Smith.
Aproveito essa oportunidade para apresentar a V. Ex.ª Sr. Presidente os protestos da minha mais
elevada consideração.

21 DE JUNHO DE 2018

5

Francisco Kalbuady Lay,
Secretário-Geral do CNRT».

Quarto, «A S. Ex.ª o Sr. Presidente do Parlamento Nacional,
Ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Edifício central do Parlamento Nacional, Rua Formosa, Díli, Timor-Leste
Díli, 18 de junho de 2018
Assunto: Requerimento de justificação antecipada de faltas e de substituição temporária por razões
ponderosas.
Excelência,
Atendendo à impossibilidade de comparecer e de participar nas reuniões do Parlamento Nacional
que se vierem a realizar entre os dias 18 e 29 de junho de 2018, em resultado da necessidade de honrar
compromissos já anteriormente assumidos e que estão relacionados com o trabalho político que
desenvolvo enquanto Presidente da Comissão Diretiva Nacional do Congresso Nacional de
Reconstrução de Timor-Leste, venho pelo presente, respeitosamente, ao abrigo do disposto no artigo
5.º do Regimento do Parlamento Nacional e do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de
março, alterada pela Lei n.º 7/2017, de 26 de abril, requerer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que se digne
ordenar a justificação antecipada das minhas faltas aos trabalhos parlamentares que venham a realizarse durante o intervalo de tempo supraindicado. Mais se requer 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 os dias 18 e 29 de junho de 2018,
em conformidade com o disposto pelo n.º 1 do artigo 15.º, da Lei n.º 6/2006, de 28 de dezembro,
republicada pela Lei n.º 9/2017, de 5 de maio, pelo Sr. Patrocínio Fernandes dos Reis, que integrou a
lista de candidatos da AMP (Aliança de Mudança para o Progresso), na 43.ª posição, por proposta do
Congresso Nacional de Reconstrução 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.
Dionísio da Costa Babo,
Deputado».

Quinto, «A S. Ex.ª Sr. Presidente do Parlamento Nacional,
Ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Edifício central do Parlamento Nacional, Rua Formosa, Díli, Timor-Leste
Data: Díli, 18 de junho de 2018
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Assunto: Requerimento de justificação antecipada de faltas e de substituição temporária por razões
ponderosas.
Excelência,
Atendendo à impossibilidade de comparecer e de participar nas reuniões do Parlamento Nacional
que se vierem a realizar entre os dias 18 e 29 de junho de 2018, em resultado da necessidade de honrar
compromissos já anteriormente assumidos e que estão relacionados com o trabalho político que
desenvolvo enquanto Adjunto do Secretário-Geral do Congresso Nacional de Reconstrução de TimorLeste, venho pelo presente, respeitosamente, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Regimento do
Parlamento Nacional e do disposto do artigo 5.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de março, alterada pela Lei
n.º 7/2017, de 26 de abril, requerer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que se digne ordenar a justificação
antecipada das minhas faltas aos trabalhos parlamentares que venham a realizar-se durante o intervalo
de tempo supraindicado.
Mais se requer 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 os dias 18 e 29 de junho de 2018, em conformidade com o disposto pelo
n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 6/2006, de 28 de dezembro, republicada pela Lei n.º 9/2017, de 5 de
maio, pela Sr.ª Veneranda Lemos Martins, que integrou a lista de candidatos da AMP (Aliança de
Mudança para o Progresso), na 39.ª posição, sob proposta do Congresso Nacional de Reconstrução de
Timor-Leste.
Ciente da atenção, do merecimento e da aceitação da V. Ex.ª, Sr. Presidente, aproveito o ensejo
para apresentar os protestos da minha mais elevada consideração.
Jacinto Rigoberto Gomes de Deus,
Deputado».

Sexto: «A S. Ex.ª o Presidente do Parlamento Nacional,
Ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Edifício central do Parlamento Nacional, Rua Formosa, Díli, Timor-Leste
Data: Díli, 18 de junho de 2018
Assunto: Requerimento de justificação antecipada de faltas e de substituição temporária por razões
ponderosas.
Excelência,
Atendendo à impossibilidade de comparecer e de participar nas reuniões do Parlamento Nacional
que se vierem a realizar entre os dias 18 e 19 de junho de 2018, em resultado da necessidade de honrar
compromissos já anteriormente assumidos e que estão relacionados com trabalho político que
desenvolvo enquanto Vice-Presidente do Partido Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-
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Leste, venho pelo presente, respeitosamente, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Regimento do
Parlamento Nacional e do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de março, alterada pela Lei
n.º 7/2017, de 26 de abril, requerer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que se digne ordenar a justificação
antecipada das minhas faltas aos trabalhos parlamentares que venham a realizar-se durante o intervalo
de tempo supraindicado.
Mais se requer 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 os dias 18 e 29 de junho de 2018, em conformidade com o disposto pelo
n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 6/2006, de 28 de dezembro, republicada pela Lei n.º 9/2017, de 5 de
maio, pela Sr.ª Virgínia Ana Belo, que integrou a lista de candidatos da AMP (Aliança de Mudança
para o Progresso), na 48.ª posição, sob proposta do Congresso Nacional de Reconstrução de TimorLeste.
Ciente da atenção, do merecimento e da aceitação da V. Ex.ª, Sr. Presidente, aproveito o ensejo
para apresentar os protestos da minha mais elevada consideração.
Virgílio Smith,
Deputado».

«Número Ref: 03/KPN/P-KHUNTO/IV/2018
Hato’o ba S. Ex.ª Presidente Parlamento Nacional,
Sr. Arão Noé de Jesus Amaral
Assunto: Substituição temporária.
Liuhossi carta ida-ne’e, ami hato’o ho respeito ba S. Ex.ª Presidente Parlamento Nacional katak Sr.
Deputado José Agostinho da Silva, hussi lista candidatura Aliança Mudança ba Progresso (AMP)
nian, baseia ba lista CNE, ho número candidato 20, substitui temporariamente hussi Sr. Deputado
António Maria Nobre Amaral Tilman, tuir lista CNE ho número candidato 41.
Mak ne’e de’it. Ba S. Ex.ª nia atenção no colaboração di’ak, hato’o obrigado wa’in.
Díli, 13 de junho de 2018
Presidente Partido KHUNTO,
Deputada Armanda Berta dos Santos».

«Díli, 20 de junho de 2018
Ex.mo Sr. Presidente Parlamento Nacional,
Dr. Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Excelência,
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Na sequência do pedido da substituição do Sr. Deputado José Agostinho Sequeira «Somotxo», a
Bancada da FRETILIN vem solicitar a V. Ex.ª a sua substituição temporária pelo Sr. Deputado Abílio
Quintão Pinto, candidato com o número 25 da lista da Comissão Nacional de Eleições, a partir do dia
20 de junho de 2018, nos termos dos n.º 1 e 2 do artigo 5.º, e n.º 1 do artigo 9.º, da Lei n.º 5/2004, de 5
de maio, sobre Estatuto dos Deputados, e ainda n.º 1 do artigo 5.º do Regimento do Parlamento
Nacional.
Sem mais outro assunto de momento, aproveito para endereçar a V. Ex.ª os meus melhores
cumprimentos,
Francisco M. Branco
Vice-Presidente da Bancada da FRETILIN».

«S. Ex.ª Presidente do Parlamento Nacional,
Sr. Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Fidélis Manuel Leite Magalhães, Deputado eleito nas listas da AMP, conforme consta do acórdão
do Tribunal de Recurso, de 28 de maio de 2018, proferido na proclamação n.º 130/18.TRDIL,
publicado na Série I do Jornal da República, n.º 21-A, de 28 de maio de 2018, vem apresentar a sua
renúncia como Deputado ao Parlamento Nacional, por ponderosas razões de interesse público, nos
termos do artigo 6.º do Regimento do Parlamento Nacional, deixando o preenchimento do lugar à
indicação da Bancada Parlamentar que integra.
Subscrevo-me com os protestos da mais alta consideração.
Díli, 19 de junho de 2018
Fidélis Manuel Leite Magalhães».

«S. Ex.ª Sr. Presidente do Parlamento Nacional,
Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Sede do Parlamento Nacional, Rua formosa, Díli, Timor-Leste
Díli, 20 de junho de 2018
Assunto: Declaração de não oposição à renúncia ao mandato de Deputado do Sr. Fidélis Manuel
Leite Magalhães.
Excelência,
Em representação dos órgãos nacionais do Partido da Libertação Popular (PLP), tenho a honra de
informar V. Ex.ª, Sr. Presidente, de que este Partido nada tem a opor à renúncia ao mandato de
Deputado do Sr. Fidélis Manuel Leite Magalhães, o qual, em conformidade como 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,
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será substituído pelo Sr. Abel Pires da Silva, candidato proposto pelo PLP, que integrou a lista da
AMP (Aliança de Mudança para o Progresso) em 40.ª posição.
Ciente da atenção, merecimento e aceitação, aproveito o ensejo para apresentar os protestos da
minha mais elevada consideração.
Cornélio da Conceição Gama «L7»,
Presidente da Bancada PLP».
Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr.ª Vice-Secretária da Mesa, ne’ebé halo leitura ba documentos
lubuk ida e documentos substituição ne’e barak tebetebes, tanba ne’e mak ha’u hussu compreensão
distinto Deputado sira-nian. Ne’ebe, ha'u convida Deputado substituto…
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Ponto de ordem!
Sr. Presidente: — Ponto de ordem: Sr. Deputado Joaquim dos Santos.
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente.
Bom dia, Sr. Presidente, colegas Deputados.
Depois de rona tiha leitura ba documento sira substituição ninian, ha’u observa falta documento ida
mak Presidente seidauk anuncia e fó mai Plenária nia conhecimento kona-ba Deputado Paul ne’ebé
haksoit número tuir ordem lista ninian, sira mós tem que apresenta declaração katak sira la bele mai
substitui por razões política, ou por razões jurídicas ou outras razões. Ne’ebe, ohin ita rona ne’e
documento rua de’it: ida pedido de substituição no ida seluk declaração de aceitação.
Iha lista ne’e, número naruk boot ida, haksoit número lubuk ida que documento declaração de
aceitação, atu passa ba número tuirmai ne’e, Deputado titular sira-ne’e la halo declaração ida-ne’e e
Presidente la orienta leitura ba ida-ne’e. Ne’ebe, ha’u hussu Presidente, clarifica lai situação ida-ne’e
mak ita bele bolu substituto sira mai hola fatin.
Nune’e mós, ha’u hato’o observação tan ida, iha ita-nia primeira reunião líderes bancadas, iha
Deputado balu seidauk hola substituição participa tiha ona iha reunião líderes bancadas. Ne'ebe,
Presidente, explica lai situação rua ne’e.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado Joaquim dos Santos.
Ha’u hakarak clarifica katak substituição kona-ba coligação, ita tem que haree iha artigo 15.º Lei
n.º 6/2006, ne’ebé altera ho 4.ª alteração Lei n.º 9/2017, kona-ba eleição parlamentar. Artigo n.º 15 nia
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hateten iha-ne’ebá claro, se coligação mak halo substituição, ne’e depende ba lista candidatura hussi
partido ida-ne’ebé indigita nia.
Sequência ne’e la hanessan ho candidato partidos políticos ba eleição ne’e ketak-ketak, mas ba
bloco nia tem que cumpre artigo 15.º, n.º 1, ne’ebé hateten iha-ne’ebá claro katak substituição ne’e
tem que haree tuir lista e lista candidatura ne’e mai hussi ema ne’ebé partido ne’e candidata.
Sequência respeita lista ne’e, respeita mak lista ida partido nia candidatura, la’ós bloco nian
candidatura de’it, mas tem que respeita mós lista candidatura hussi partido nian, ho razão ida-ne’e
mak ami admite. Deputado sira iha dúvida, bele haree iha artigo 15.º para bele claro.
Segundo, kona-ba reuniões, tanba ne’e mak iha primeira reunião líderes bancadas, ha’u tau kedas
agenda, primeiro informa ba líder bancada sira katak iha substituição lubuk ida ne’ebé ohin iha, atu
nune’e bele líder bancada sira informado kona-ba presença Deputado sira ne’ebé seidauk substitui,
mas sira-nia pedido de substituição ne’e tama tiha ona. Natoon iha reunião líder bancada, ha’u lori
lista ne’e ba hotu para ita hotu-hotu confirmado informado kona-ba presença Deputado balu ne’ebé
mai representa ona líder bancada, hanessan Presidente Bancada, mas seidauk iha substituição para
Deputado sira hotu bele informado em relação ba assunto ida-ne’e. Formalmente, foin anuncia ohin,
mas pedido ne’e admite tiha ona antes ita bá reunião líder bancada sira iha semana daudaun ne’e.
Ida-ne’e de’it mak atu informa. Ha’u, diretamente, convida distinto Deputado sira ne’ebé tuir
solicitação ne’ebé iha.
Primeiro, substituto ba Sr. Deputado António Verdial de Sousa, ne’ebé substitui hussi Deputada
Lígia Filomena Coelho da Silva. Halo favor, hola fatin.

Bassa liman.

Obrigado barak. Faz favor.
Tuirmai, substituição ba Sr.ª Deputada Armanda Berta dos Santos, ne’ebé substitui hussi Sr.ª
Deputada Irene Gonzaga Sarmento. Ha’u convida atubele hola fatin.

Bassa liman

Obrigado.
Tuirmai, pedido substituição ba Sr. Deputado Jacinto Rigoberto Gomes de Deus, Sr. Deputado
Dionísio da Costa Babo Soares, Sr. Virgílio Smith, ne’ebé cada substituto iha ona e ha’u convida…
tanba documentos ne’e lubuk ida, ha’u convida substituto ba Deputado na’in-tolu nian bele hola fatin
dala ida de’it.
Primeiro, kona-ba substituto Sr. Deputado Patrocínio Fernandes dos Reis. Halo favor, hola fatin.
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Bassa liman.
Pois tuirmai, substituta Sr.ª Veneranda Lemos Martins. Ha’u convida, halo favor, hola fatin.

Bassa liman.
Sr. Presidente: — Desculpa, tuirmai, ha’u convida Sr.ª Deputada Virgínia Ana Belo.
Obrigado.
Tuirmai, convida substituto ba Sr. Deputado José Agostinho da Silva, hussi Sr.ª Deputado António
Maria Nobre Amaral Tilman.
Tuirmai, ami convida Sr. Deputado Abílio Quintão Pinto, ne’ebé halo substituição ba Sr. Deputado
José Agostinho Sequeira «Somotxo». Halo favor, hola fatin. Obrigado.
Tuirmai, convida Sr. Deputado Abel Pires da Silva, substitui Sr. Fidélis Manuel Leite Magalhães.

Bassa liman
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Ponto de ordem!
Sr. Presidente: — Obrigado barak, substituição sira ita realiza hotu ona, ita avança ba… Sr.
Joaquim dos Santos. Faz favor.

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Sou Deputado. Obrigado, Sr. Presidente.
Substituições temporárias la exige juramento ou posse, mas substituto renuncia, tem que ser halo
posse e juramento.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Di’ak, kona-ba assunto ida-ne’e, depois mak ita confirma Regimento.
Mas tuir loloos hakarak hatene normalmente processo substituição hanessan ne’e, depois de
tomada de posse, halo renúncia, ita halo substituição para nia ocupa fatin hanessan titular. Agora, se
precisa renúncia, depois ha’u sei confirma didi’ak ba ita-nia Regimento kona-ba assunto ne’e, e ami
toma nota.

I Série-A — N.º 3

12

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Com licença, Sr. Presidente, seidauk simu posse no
juramento nia labele tuur iha cadeira, seidauk Deputado. Tanba ne’e renúncia, nia seidauk halo
juramento labele tuur iha cadeira ne’e.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Tuir opinião jurídica hatete katak renúncia ida tem que iha substituição, iha
Regimento la hatete katak precisa atu halo tomada de posse, tanba ida-ne’e mak ami hakarak hatete no
justifica, se hakarak clarifica liután depois mak ita sei hussu parecer jurídico ida em relação ba assunto
ne’e, mas substituição tem que la’o nafatin.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Ponto de ordem.
Sr. Presidente: —Ponto de ordem: Sr. Deputado Antoninho Bianco.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Bom dia, Presidente, Mesa, colega Deputado sira hotu.
Ohin ha’u observa katak ema balu assina ona hanessan líder bancada. Mai fali hussi AMP (Aliança
Mudança ba Progresso) mós líder bancada barabarak no sira seluk, maibé ne’e questão ida que tem
que haree.
Rua, ha’u fó hanoin fali Presidente nia liafuan, renúncia ho assessor nia hanoin, renúncia rua mak
ilegal: renúncia lista AMP nian 1.º e 2.º ne’e ilegal. Renúncia só iha fatin quando tomada de posse
tiha, renúncia para ema ne’e la mai ona e substituição temporária, buat rua ne’e acontece quando
tomada de posse la’o tiha. Ne’ebe, líder rua hussi lista AMP nian, 1.º e 2.º nian, sé mak halo
substituição, é ilegal, tanba sira na’in-rua nunca halo tomada de posse. Ne’e tuir Constituição prevê,
início mandato depois de tomada de posse e cessa mandato Legislatura ida iha primeira Plenária
depois de eleição.
Fó hanoin de’it ba AMP tem que fó consideração: n.º 1 e 2 nia mandato ne’e, sé mak agora iha
fatin ne’e é ilegal, tanba sira-na’in rua seidauk halo tomada de posse iha Parlamento ne’e. Ne’e
questão ida tem que jurista sira ko’alia halo nu’ussá, mós ne’e questão ida sério, questão ida-ne’e
constitucionalmente prevê hanessan ne’e e regimentalmente prevê hanessan ne’e. Tanba ne’e fó
hanoin ba AMP tem que hola consideração, exemplo tem que hahú ho di’ak uluk, labele hahú ho
exemplo aat uluk.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Substituição rua uluk acontece tiha ona. S. Ex.ª Presidente cessante mak ne’e,
declara e momento ne’ebá simu tiha no halo tiha ona tomada de posse e Deputado na’in-rua ne’ebé
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mai hola fatin hanessan substituto. Tanba ne’e ha’u hanoin la iha questão ida em relação ba primeira
declaração renúncia hussi n.º 1 e 2 nian.
Agora, cabe ba ida daudauk, Sr. Deputado Abel, nia mai substituição renúncia, processo normal
acontece quando substituição Deputado ida quando mate nia mai substitui de’it, ita nunca halo
juramento hodi halo retoma fali mandato permanente. Tanba ne’e mak ato ida-ne’e ita halo nafatin
hanessan agora daudauk ita continua. Ita seidauk iha acontecimento ida que especial hanessan
daudauk ne’e, desde I Legislatura to’o agora em relação ba assunto ida-ne’e quando iha morte ou
incapacidade Deputado ruma nian, ida seluk ne’ebé número tuir nia mai substitui kedas sem precisa
iha leitura de posse iha Plenária, ida-ne’e mak lala’ok ne’ebé ita halo tuir nafatin ba assunto ida-ne’e.
Tuirmai: Sr. Deputado Aniceto Guterres. Faz favor.
Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente.
Atu confirma lai didi’ak número Deputado substituto ho Deputado titular nian.
Hussi KHUNTO (Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor oan) nian, ohin ha’u rona loos, ne’e
Sr. Deputado José Agostinho substitui hussi António Maria Nobre Amaral Tilman iha n.º 41,
enquanto José Agostinho iha n.º 20, mas antes n.º 20 ne’e Deputado António Verdial mós iha
substituição. Enquanto Deputado António Verdial substitui fali hussi Lígia Filomena Coelho da Silva,
que tuir loos contrário, António Maria Nobre Tilman mak substitui António Verdial, e Lígia mak
substitui José Agostinho da Silva. Loloos hanessan ne’e, porque se lae orsida bele haksoit.
Segundo, kona-ba tomada de posse ba Deputado ne’ebé substitui Deputados renunciados, liuliu
Deputado rua ne’ebé renuncia antes de tomada de posse; Deputado Xanana Gusmão e Deputado Taur
Matan Ruak. Sira renuncia antes tomada de posse, agora se ida seluk mai substitui la hola posse, quer
dizer… Lógica se ida seluk renuncia depois de tomada de posse kala ita bele dehan «ah, ne’e
substituição normal karik», bele interpreta hanessan ne’e. Ita-nia caso ba na’in-rua ne’e renúncia antes
tomada de posse, depois ida seluk mai substitui ne’e la hola posse, ne’e la iha lógica, nia tem que hola
posse, nia tem que halo juramento, porque se lae… Ne’e la existe, então Deputado sira seluk halo
juramento, ida seluk la halo juramento depois renuncia antes, ida seluk mai substitui mós la halo
juramento, então ne’e Deputado ka lae?! Se Deputado renuncia depois de tomada de posse, ne’e
discutível, precisa ou la precisa hola posse. Mas, Deputado substitui Deputado ne’ebé renuncia antes
hola posse, ne’e la cabe iha ita-nia raciocínio, se la precisa hola posse.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado.
Ne’e hábito ida-ne’ebé ita hala’o tiha ona durante ne’e, mesmo iha substituição ba Deputado sira
barak que mate iha Uma-Fukun ida-ne’e, quando Deputado ida seluk mai substitui, mesmo nia bá
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kedas titular, mas ita halo de’it substituição normal. Deputado ne’ebé eleito titular tiha ona, quando
Tribunal Recurso declara lista ne’ebé hakat liu barreira e sira iha ona direito atu substitui. Lei obriga
de’it ita atu cumpre sequências da lista.
Sim, sugestão ida primeiro, em relação ba substituição KHUNTO nian, importante mak ita haree
sequência lista ne’e, balu keta iha li’ur hela, haksoit liu tiha ka la iha, mas se sira na’in-rua mai hotu
iha-ne’e mai, ha’u hanoin la iha problema, tanba sira na’in-rua considera hotu só que fatin mak
diferente, bele iha acertamento iha laran para ida mai fali ida seluk nia fatin, ida ba nia fatin, mas
importante mak ita la haksoit liu número ida que iha hela li’ur sem iha aceitação, mas nia Deputado
ne’e mai hetan tiha assento iha Parlamento, ida-ne’e mak ami controla. Mas, por enquanto, ami haree
katak dentro hela iha regras ne’e, ami admite, halo substituição, tanba la iha ida que sofre
consequências ne’ebé precisa declaração de aceitação. Ne’e mak halo ami admite ba assunto ida-ne’e.
Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Sr. Presidente, Ita usa Deputado mate,
depois mai substitui, sai sassukat ba ida renúncia nian ne’e… Deputado mate halo nune’e, tanba antes
mate nia halo posse tiha ona, a não ser nia mate antes hola posse ka antes halo juramento, ida-ne’e iha
história Parlamento seidauk acontece, conforme ha’u hatene.
Ha’u ko’alia ida halo substituição Deputado ne’ebé renuncia antes halo juramento. Ida mate ne’e
sai fali sassukat ne’e, ne’e la responde ida-ne’e ida, tanba nia mate depois de halo juramento.
Deputado mate antes halo juramento, ha’u seidauk rona iha Parlamento ida-ne’e.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado.
Tuirmai, ponto de Ordem hussi Sr. Deputado Adriano do Nacimento.
Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Sr. Presidente, ha'u atu ko’alia e fó opinião kona-ba buat
ne’ebé ko’alia daudaun ne'e, permite?
Sr. Presidente: — Faça favor.
Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Ha'u foti liman atu ko’alia, hanessan maluk Deputado sira
ko’alia ne'e. Ne’e ponto de ordem ka ko’alia baibain de’it? Ha’u hussu lai esclarecimento hussi Sr.
Presidente.
Sr. Presidente: — Deputado sira ne’ebé ohin intervém, ponto de ordem tanba ita seidauk tama iha
fase debate.
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Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Está bem.
Primeiro, ha'u la aceita Presidente ho assessor nia opinião! Ha’u apresenta ha'u-nia lógica política
no lógica legal nian. Kona-ba renúncia ne'e, renúncia ne'e Deputado ne'ebé mak renuncia ho tetun ne'e
dehan hanessan ne'e: sai la fila. Deputado sai hussi ne'e la fila ona, ne'ebe, ha'u-nia lógica mak ne'e: se
sai la fila, ema ne'ebé mai atu tuur iha-ne'e, atu hala’o nia responsabilidade ba tinan hirak oin mai, nia
tem que hetan tomada de posse e juramento. Juramento ho tomada de posse ne'e significa saida,
Presidente ho assessor? Ne'e significa katak nia simu knaar ne'e hodi jura e depois tula
responsabilidade iha nia kabaas atu hala’o; se ema foun ida mai e nia la jura, ami sira seluk ne'e jura,
ami sira seluk ne'e fó posse, o que é que é isto?! Ne'ebe, ha'u la aceita Ita-Boot na’in-rua nia
interpretação. Juramento ho posse ninia significado é ita formalmente e legalmente simu ema ida-ne’e
sai deputado iha-ne'e ho mandato ne'ebé mak tula iha nia kabaas, rona nia juramento. Tanba ida-ne'e
mak ita halo. Ohin, Presidente dehan ida mate ita la halo, sim…
Sr. Presidente: — Tempo, Sr. Deputado.
Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Sim, ita la halo, maibé ha'u hakarak empresta Deputado PLP
nian iha legislatura uluk, buat ne'ebé uluk ita la halo, buat ne'ebé la di’ak ita hadi’a agora. Se uluk la
halo tanba ema ne'e la mai ona, e iha ema foun ida atu troca nia, nu’ussá mak labele jura no labele fó
posse? Nia boot tiha, la hetan juramento no la hetan posse, nia mai tuur de’it, depois nia dehan
deputado! Ne'e labele. Ha'u hanoin assessor ho Ita-Boot analisa tan para ita halo buat ne'e loos.
Muito obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado.
Buat ne'e loos hela, só que ita mak complica.
Tuirmai: Sr. Deputado Patrocínio Fernandes.
Sr. Patrocínio Fernandes dos Reis (CNRT): — Obrigado, Presidente.
Bom dia ba Presidente, ba Mesa no ba colega Deputado sira hotu.
Ha'u aproveita foti ponto de ordem atu hatete de’it kona-ba intervenção Deputado Aniceto nian
ne'ebé liga ba renúncia Deputado Xanana Gusmão ho Deputado Taur ninian. Ne'ebe, questiona konaba tomada de posse, mas ha'u hanoin katak Deputado substituto na’in-rua ne'ebé iha-ne'e iha primeiro
dia sira mós hola posse kedas ona iha ne'e. Ne'ebe, la iha questão, la iha problema ida-ne'e, sira hola
posse kedas ona iha-ne'e.
Obrigado.

I Série-A — N.º 3

16

Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado.
Ha'u hanoin ita puxa buat ida-ne’e posse ka la posse, tuir loloos ne’e ita hotu-hotu ne’e depois de
lista ne’ebé aprovado ona iha eleição hotu ona ne’e, desde 1 até 90 ne'e são Deputados. Só que assento
ne'e mak limitado tuir cadeira ne’ebé hetan iha eleição, tuir decisão Tribunal Recurso nian. Agora,
baseia ba ida-ne'e mak hodi halo substituição, tanba ne’e mak substituição sira-ne'e durante desde I
Legislatura hodi mai to’o agora, nunca ida hola posse iha Parlamento ne'e. Nunca ida hola posse,
depois de primeira posse iha cada legislatura depois mai ne'e nunca iha ida. Entah mate, entah
substitui, entah saida! Situação ne'e la’o mai nunca acontece, tanba-ne’e mak ha'u mantém ami-nia
posição ho decisão ida-ne'e katak la precisa fó posse tan fali tanba processo posse ne'e iha tiha ona
inicial hodi formaliza tiha 65 Deputados eleitos e agora ita halo processo substituição de’it para
preenche vagas quando sei iha vaga ruma ne'ebé solicita atu halo substituições ou pedido de
resignação ka renúncia. Tanba-ne'e mak ha'u hakarak mantém posição ida-ne'e. Di’ak liu ita avança bá
para ita hodi haree assuntos sira importante do que ita puxa malu hela iha assuntos ida-ne'e halo ita
lakon tempo ba beibeik.
Tuirmai: Sr.ª Deputada Josefa Pereira.
Sr.ª Josefa Alvares Pereira Soares (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia ba ItaBoot no ba hotu-hotu iha Uma-Fukun ida-ne'e.
Sr. Presidente, ha'u hanoin tem que reconhece irregularidade balu ne’ebé mak ita halo, logo no
princípio da legislatura atu buka hadi’a, ita labele mantém ho ita-nia hanoin ida-ne'e mak sala, ita tem
que buka hadi’a. Tanba ha'u hatene katak colega sira iha Uma-Fukun ida-ne'e sempre ko’alia dehan
hakarak mak constitucionalidade, hakarak mak tuir Regimento, então saida mak ita haree dehan ladún
loos ita tem que corrige, Sr. Presidente. Loos duni, hanessan Ita-Boot dehan, quando iha deputados
ne'ebé mate nunca substitui e toma posição, maibé ida-ne'e, hanessan ohin colega deputados balu
hatete, katak ida-ne'e renúncia. Sei matak hela iha ha'u-nia ulun katak iha momento ida-ne'e, iha mós
IV Legislatura, iha duni renúncia hussi Deputado ida ne'ebé que eleito iha lista hussi partido PLP nian
e logo nia substitui kedas hussi Deputada ida e Deputada ne'e halo tomada de posse iha momento
ne’ebá.
Sr. Presidente dehan nunca acontece iha Parlamento ida ne'e. Ha'u hanoin Sr. Presidente mós uluk
mai hussi Assembleia Constituinte. Ha'u sei lembra iha ha'u-nia ulun ne'e katak uluk Sr.ª Deputada
Cristina, hussi Partido FRETILIN, nia toma posição ba troca Sr. Deputado José Manuel Fernandes
«Nakfilak» quando José Manuel Fernandes ba simu posição hanessan Secretário de Estado Juventude
Desporto, nia toma posse. Tanba Sr. José Manuel Fernandes renuncia hussi ninia mandato hanessan
Deputado, ne’ebé atu hatete dehan nunca simu no nunca acontece iha Parlamento Nacional ida-ne'e…
Ha'u hanoin, Sr. Presidente, acontece tiha ona. Só que tuirfali mai ita nunca halo, então buat ida-ne’e
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continua tiha ona hanessan ne'e. Ha’u hanoin iha buat ruma ne'ebé que laloos, Sr. Presidente, buat
ne'ebé mak ita precisa atu hadi’a ita tem que hadi’a, e ita tem que hadi’a começa kedas hussi princípio
da V Legislatura ida-ne'e.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr.ª Deputada.
Tuirmai: Sr.ª Deputada Fernanda Lay.
Sr.ª Maria Fernanda Lay (CNRT): — Muito obrigada, Sr. Presidente.
Excelências, muito bom dia.
Sr. Presidente, ha'u hanoin quando ponto de ordem tem que invoca Regimento, e segundo kona-ba
renúncia mós ita la considera, la considera tanba Deputado ida bainhira nia falta nia perde nia
mandato, Regimento regula ida-ne'e. Ita bele sala ita hadi’a, maibé Regimento mós regula katak um
Deputado falta perde seu mandato. Iha Regimento hatete nune’e. Agora, kona-ba posse no juramento,
loos katak consta iha Regimento tomada de posse dos Deputados, maibé iha Constituição la consta. Se
ita haree iha artigo 77.º da Constituição ita haree iha ne’ebá katak só Presidente da República de’it
mak halo juramento, os Deputados não. Tanba sira ne'ebé mak consta ona iha lista CNE, já são
Deputados, formalidade mak ita mai toma posse. Ha’u rassik mós la toma posse momento iha II
Legislatura, Sr. Deputado, e ne'e la sala.
Ha'u hanoin Ita-Boot loos hela, ita la’o ba oin.
Muito obrigada.
Sr. Presidente: — Obrigado, Deputada.
Ha'u hanoin ita tem que habadak ona polémica ida-ne'e, para nune’e bele adianta ba oin.
Sr. Deputado David Dias Ximenes, faça favor.
Sr. David Dias Ximenes (FRETILIN): — Obrigado, Presidente.
Ha'u atu empresta de’it Srs. Deputados nia liafuan dehan katak sira ne’ebé tama ona iha lista no lori
to’o ona iha Tribunal de Recurso ne'e, sira considerado Deputados, ne'e ka lae? Karik hanessan ne'e,
sira mós iha direito de regalias. Agora, problema iha-ne'e. Ne'e mak ita cuidado, hanessan ita fó
hanoin de’it ba malu. Ha'u la critica ida, ita iha-ne’e hamutuk hela.
Segundo, dehan katak la toma posse, lalika toma posse. Se ohin mós ita ko’alia ona kona-ba ita-nia
experiência, se karik experiência uluk nune’e, agora ita haree tuir fali to’o hodi halo revisão para
nune’e bele hatene ida-ne’ebé mak loos ita kaer, no ida ne'ebé mak la loos ita corrige, e sessé mak atu
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corrige? Ita sira-ne'e duni mak corrige. Agora, ha'u repete fali de’it katak hotu-hotu sai Deputado ona
aparece iha-ne'e hotu-hotu hakarak sira-nia regalías, ita bá ne'ebé?
Agora, tomada de posse, tomada de posse ne'e, será que alguma vez uma pessoa não presente pode
considerar-se como que tomou posse? Quer dizer buat sira hanessan ne'e mak ita delibera hamutuk
para depois hadi’a saida mak hamutuk sei bele hadi’a.
Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado.
Ha'u hakarak dehan de’it katak 90 ne'e, Deputados. Agora, tribunal decide fixa cadeira ne'ebé mak
cada partido hetan, ida-ne'e mak ha'u dehan. Tanba ne’e mak ita, iha início legislatura, ita halo posse
ne'e para fixa 65 Deputados, e Deputado sira-ne’e são titulares.
Agora, hussi ne'e mak ita halo substituição e sira-ne’ebá ne'e quando to’o substituição tama sira iha
direito mai substitui, ida-ne'e mak nia sequência hanessan ne'e. Mas pronto, ita bele discute assunto
ida-ne'e. Ha'u hanoin di’ak liu ita avança, iha opção rua de’it, Plenário bele decide, fó posse ou lae?
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Fó!
Sr. Presidente: — Ne'e competência Plenária nian e ha'u submete ba iha Plenária, liuhossi votação,
se hotu-hotu vota a favor katak tem que toma posse, então ita halo posse; se Plenária decide lae, ita la
halo. Tanba decisão última Plenária mak pronuncia, la'ós ha'u e la'ós Deputado ida-idak maibé
competência ne'e Plenária nian. Tanba ne’e ha'u sei la fó fatin tan ba ponto de ordem.
Ha'u submete assunto ne'e ba de’it decisão Plenária e Plenária mak decide kona-ba opção ida-ne'e,
tanba Regimento la hatete claro kona-ba atu halo tomada de posse quando depois de primeira posse
ne'e halo tiha, iha dalan klaran mak halo posse. Ida-ne’e mak ha'u hakarak ita tem que sai hussi
polémica ne'e para labele hela hanessan ne'e de’it. Nune’e, ita bele passa ba assunto seluk ne'ebé mak
pertinentes e importantes atu halo decisão, liuliu consentimento Sua Excelência Presidente da
República nian atu visita ba Indonésia tanba ne'e relaciona ho regime protocolar sira entre nação rua,
bele hadi’a sucesso visita Sua Excelência Sr. Presidente da República nian ba Indonésia.
Ha’u hanoin katak assunto ne'e tem que habadak para ita labele hela ho ida-ne'e, tanba de’it buat
ida que ladún fundamento, tanba-ne'e mak ha'u sugere para Plenária mak foti decisão em relação ba
assunto ida-ne'e. Tanba se ita comenta ho ida-idak nia posição, orsida ita mak sei debate hela de’it
depois nunca bele hetan solução ida e solução ikus mak di’ak liu ba Plenária ninia decisão.
Ponto de ordem sei barak loos iha ne'e, se ha'u fó hotu orsida ita nunca bele sai hussi assunto idane'e, di’ak liu ha’u submete ba iha Plenária, Plenária nia decisão de’it.
Ha'u hussu aceitação Plenária para ita bele…
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Sr. Deputado Joaquim dos Santos (FRETILIN) mak hi’it liman hodi ko’alia dehan ne'e la’ós ba
votação ne'e questão seluk.
… Obrigado, Srs. Distintos Deputados, mas se ita mak ho polémica ida-idak mak dada tuir ita-nia
comentário nunca mais sai solução ida, solução única mak ne'e: Plenária mak decide sobre saida mak
ita atu halo. Se toma posse mós la iha problema ida, se la toma posse mós la iha problema ida, tanba
regra sira-ne'e ita liu hela durante tinan hirak ne'e-nia laran. Ha'u hanoin ida-ne'e.

Ha'u hussu ba distintos Deputados, prepara ba votação.

Deputado Joaquim dos Santos no Deputado Antoninho Bianco (FRETILIN) protesta Mesa
bainhira foti decisão atu halo votação.
Ita fokus ba assunto ida-ne’e, ba assunto seluk ha'u la fó por enquanto, se ita…
Única solução mak bá Plenária, se la iha Plenária ita labele sai hussi ne'e. Se ida-idak puxa nia
entende ba ida-ne’e, ida-ne’e, ita tem que foti solução liuhossi Plenária. Plenária dehan vota a favor,
dehan tem que toma posse, agora kedas ha'u prepara posse e Deputado ne’e halo leitura e hotu ona,
dentro de um minuto. Mais se Plenária dehan lalika, ita resolve ona, passa ba assunto seluk.
Ha'u hanoin ida-ne’e mak ha'u-nia opção, ha'u prefere ita bá votação de’it para bele sai hussi
assunto ida-ne’e.
Obrigado barak, ha'u hussu ba distinto Deputado sira, ita-nia sistema de votação…

Sr. Presidente foti cartão hodi explica ba Deputado sira.
Ita-nia cartão de voto ida-ne’e abstenção, ida-ne’e a favor, ida-ne’e contra. Sei iha opção rua de’it,
se vota a favor barak liu ba opção ne’e mak ha'u sei opta hodi fó posse ba Sr. Deputado Abel e prepara
texto, dentro de dois minutos ação ne’e ita halo hotu, e se contra barak liu…

Sr. Presidente hussu ba Deputado Abel Pires (PLP) atu bele hola fatin iha cadeira ne'ebé iha.
…Sr. Deputado bele hola fatin tanba Plenária mak autoriza.
Ha'u hanoin ida-ne’e mak solução. Ita bá diretamente ba votação, ha'u hussu ba distinto Deputado
sira ba opção ida ohin Deputado sira ne'ebé mak vota a favor, contra, abstenção, halo favor foti
cartão…
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Hato’o ona ba votação, hetan rejeição ho voto a favor 0, contra 36 no abstenção 5, no la vota 21.
Deputado sira hussi Bancada FRETILIN la vota, maski tuur iha laran.

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

Depois de ponto de ordem, Sr. Deputado Joaquim, ita passa ba agenda seluk.

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN):— Obrigado, Sr. Presidente, ba oportunidade.
Sr. Presidente impõe matéria ba votação ba órgão ida soberania ne’e sem prevê iha agenda. Ohin
nian la iha, nem iha Antes Ordem do Dia, nem iha Ordem do Dia. Matéria ne'ebé ohin ita discute ne’e
lacuna Regimental, cabe competência Presidente atu interpreta atu buka solução ba problema ne’e,
la'ós obriga Parlamento decide buat ida que la existe iha agenda de trabalho, ha'u considera decisão
ne’e nulo.

Sr. Presidente:— Lacuna parlamentar nia último recurso mak Plenária. Plenária mak soberano,
la'ós Deputado ida-idak, soberania ne’e iha Plenária ne’e. Tanba ne’e mak decisão ne’e ha'u considera
válido e ita avança ba ponto agenda tuirmai.
Sr. Deputado Adriano do Nascimento, faça favor.
Sr. Adriano do Nascimento (PD):— Primeiro, Sr. Presidente, ha'u critica lai staff ne’e. Haree mai
sorin ne’e, labele haree klaran de’it.
Segundo, ha'u hakarak hatete, Sr. Presidente, buat ida juramento ho posse ne’e la'ós ba grupo, ne’e
posse ho juramento ba indivíduo. Ne'ebe, la loos dehan lista lubuk ida iha Tribunal ne’e dehan mak
ne’e ona.
Terceiro, funcionário, diretor, chefe departamento de’it, ita fó posse; nu’ussá mak ita, ida boot
hanessan Deputado ne’e, labele posse no juramento. Comissário sira ne'ebé ita hili, sira troca depois
mai ita fó posse. Ita la halo posse, ne’e sala!
Sr. Presidente:— Obrigado ba opinião. Mais ida-ne’e mak decisão Plenária nian, ita cumpre.
Ikusliu: Sr. Deputado Antoninho Bianco.

Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN):— Sr. Presidente, obrigado.
Ha'u hanoin ha'u-nia assunto ohin ne’e la'ós ida imi discussão ne’e. Ha’u hanoin Deputado ne'ebé
eleito la hetan tomada de posse ninia fatin ne’e tem que halo lai tomada de posse. Ida renúncia hetan
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fali mai ne’e mak legal uitoan quando tomada de posse, kala la tomada de posse ne’e mak ladún legal.
Ida, rua ne'ebé eleito tiha la tomada de posse ne’e la iha fatin, preenche nafatin. Renúncia iha fatin,
quando Deputado hetan tiha tomada de posse, ne’e Constituição prevê, ne’e Regimento prevê. Ha'u
secunda ha'u-nia maluk Deputado Adriano hatete, ema ki'ik de’it ita fó juramento, chefe secção…
Ema boot sira representa povo ne’e la halo juramento ne’e, ne’e halo nu’ussá mak ne’e? Ita-Boot iha
sala uitoan iha ne’e, maibé la'ós bossok tanba assessor sira iha kotuk ne’e mós sala boot liu.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado.
Mas decisão ikus Plenária nian, ne'ebé ita halo decisão ona, ha'u hussu ba ita hotu-hotu submete bá.
Ita hakat ba ponto agenda tuirmai: leitura de cartas partidos políticos, partido CNRT, PLP,
KHUNTO, FRETILIN, PD, PUDD, UDT e FM sobre a composição das Mesas das bancadas
parlamentares.
Ha'u hussu Sr.ª Secretária bele halo hela leitura ba assunto ida-ne’e.
Sr.ª Maria Angélica Rangel da Cruz dos Reis (FRETILIN): — Ponto de ordem!

Sr. Presidente:— Ponto de ordem: Sr.ª Maria Angélica Rangel.
Sr.ª Maria Angélica Rangel da Cruz dos Reis (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente.
Projeto de Lei ne’e, favor ida, fahe mai ami para ami bele acompanha halo leitura ida-ne’e, tanba
iha ami-nia Mesa seidauk iha.
Muito obrigada.
Sr. Presidente: — Desculpa, parece DIPLEN (Divisão de Apoio ao Plenário) mak la prepara
cópias ba Ita-Boot sira. Só que saida mak sira tau iha Mesa, mai ami halo leitura… Mas se ida-ne’e
acontece, ha'u hussu desculpa e ha'u ordena ba sira bele halo cópia distribui ba Ita-Boot sira.
Tuir informação hussi técnico sira katak cópia iha hotu ona mesa leten, ha'u la hatene se iha ka lae,
halo favor, bele haree didi’ak filafali. Tuir confirmação katak iha ona Deputado ida-idak nia mesa
leten, talvez ba Sr. Deputado balu la iha karik, hussu técnico sira bele disponibiliza cópia ba distintos
Deputado sira ne'ebé seidauk hetan.
Ha'u procede ba leitura. Faça favor.
Sr. Secretária (Isabel Maria B. Freitas Ximenes): — Obrigado, Sr. Presidente, ba dala rua. Permite
ha'u halo leitura ba carta hussi nomeação chefes bancadas parlamentares.

I Série-A — N.º 3

22

«Sua Excelência o Sr. Presidente do Parlamento Nacional,
Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Sede do Parlamento Nacional, rua Formosa, Díli, Timor-Leste
Data: Díli, 18 de junho de 2018

Assunto: Comunicação de constituição da Bancada Parlamentar do Congresso Nacional de
Reconstrução de Timor-Leste (CNRT) no Parlamento Nacional.
Excelência,
Para os efeitos de cumprimento do disposto pelo n.º 2. do artigo 11.º do Regimento do Parlamento
Nacional, as Deputadas e os Deputados ao Parlamento Nacional abaixo assinados eleitos pela lista de
candidatos apresentada pela coligação de partidos políticos AMP (Aliança de Mudança para o
Progresso) sob proposta do Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT) têm a honra
de comunicar a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que constituem a Bancada Parlamentar do CNRT no
Parlamento Nacional.
Em cumprimento da suprarreferida disposição regimental, as Deputadas e os Deputados ao
Parlamento Nacional abaixo assinados têm ainda a honra de comunicar que designaram como
Presidente da Bancada Parlamentar o ilustre Deputado Duarte Nunes, Primeiro Vice-Presidente da
Bancada Parlamentar o ilustre Deputado Patrocínio dos Reis Fernandes, e Segunda Vice-Presidente da
Bancada Parlamentar a ilustre Deputada Lúcia Taeki.
Cientes da atenção e aceitação de Vossa Excelência, Sr. Presidente, aproveitamos o ensejo para
apresentar os protestos da nossa mais elevada consideração.
As Deputadas e os Deputados ao Parlamento Nacional,
Primeiro Óscar Araújo, segundo José Virgílio R. Ferreira, terceiro Arão Noé de Jesus da Costa
Amaral, Veneranda Lemos, Maria Teresinha da Silva Viegas, Patrocínio dos Reis Fernandes, Maria
Fernanda Lay, Carmelita Caetano Moniz, Albina Marçal Freitas, Virgínia Ana Belo, Duarte Nunes,
Adérito Hugo da Costa, Maria Gorumali Barreto, Domingos Lopes Lemos, Ricardo Baptista, Marcos
Xavier, Maria Rosa da Câmara «Bi-Soi», Domingos Carvalho de Araújo, Leandro Lobato, Lúcia
Taeki, Gabriel Soares».

«Sua Excelência o Sr. Presidente do Parlamento Nacional,
Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral
Sede do Parlamento Nacional, Rua Formosa, Díli, Timor-Leste
Referência n.o 001/BPLP/VI/2018
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Data: Díli, 17 de junho de 2018
Assunto: Comunicação de constituição da Bancada Parlamentar do Partido de Libertação Popular
no Parlamento Nacional.
Excelência,
Para os efeitos de cumprimento do disposto pelo n.o 2 do artigo 11.o do Regimento do Parlamento
Nacional, as Deputadas e os Deputados ao Parlamento Nacional abaixo assinados eleitos pela lista de
candidatos apresentada pela coligação de partidos políticos AMP (Aliança de Mudança para o
Progresso) sob proposta do Partido de Libertação Popular (PLP) têm a honra de comunicar a Vossa
Excelência, Sr. Presidente, que constituem a Bancada Parlamentar do PLP no Parlamento Nacional.
Em cumprimento da suprarreferida disposição regimental, as Deputadas e os Deputados ao
Parlamento Nacional abaixo assinados têm ainda a honra de comunicar que designaram como
Presidente da Bancada Parlamentar o ilustre Deputado Cornélio da Conceição Gama «L7», Primeiro
Vice-Presidente da Bancada Parlamentar o ilustre Deputado Francisco de Vasconcelos, e Segundo
Vice-Presidente da Bancada Parlamentar o ilustre Deputado Noé da Silva Ximenes.
Ciente da atenção, merecimento e aceitação de Vossa Excelência, Sr. Presidente, aproveitamos o
ensejo para apresentar os protestos da nossa mais elevada consideração.
As Deputadas e os Deputados ao Parlamento Nacional,
Maria Angelina L. Sarmento, Fidélis Manuel Leite Magalhães, Cornélio da Conceição Gama «L7»,
Rosalina Ximenes, Noé da Silva Ximenes, Francisco de Vasconcelos, Regina Freitas, Sabino Soares
«Guntur».»

«Sua Excelência o Sr. Presidente do Parlamento Nacional,
Ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral,
Sede do Parlamento Nacional, Rua Formosa, Díli, Timor-Leste
Data: Díli, 13 de junho de 2018
Assunto: Comunicação de constituição da Bancada Parlamentar do Partido Kmanek Haburas
Unidade Nacional Timoroan.
Excelência,
Para os efeitos de cumprimento do disposto pelo n.o 2 do artigo 11.o do Regimento do Parlamento
Nacional, as Deputadas e os Deputados ao Parlamento Nacional abaixo assinados eleitos pela lista de
candidatos apresentada pela coligação de partidos políticos AMP (Aliança de Mudança para o
Progresso), sob proposta do partido Kmanek Haburas Unidade Nacional Timoroan (KHUNTO) têm a
honra de comunicar a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que constituem a Bancada Parlamentar do
Partido KHUNTO no Parlamento Nacional.
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Em cumprimento da suprarreferida disposição regimental, as Deputadas e os Deputados ao
Parlamento Nacional abaixo assinados têm ainda a honra de comunicar que designaram como
Presidente da Bancada Parlamentar o ilustre Deputado António Maria Nobre A. Tilman, Primeiro
Vice-Presidente da Bancada Parlamentar o ilustre Deputado Francisco de Vasconcelos, Segunda VicePresidente da Bancada Parlamentar a ilustre Deputada Olinda Guterres.
Ciente da atenção, merecimento e aceitação de Vossa Excelência, Sr. Presidente, aproveitamos o
ensejo para apresentar os protestos da nossa mais elevada consideração.
As Deputadas e os Deputados ao Parlamento Nacional,
Irene Gonzaga Sarmento, Lígia Filomena Coelho da Silva, António Maria Nobre A. Tilman,
Olinda Guterres, Luís Roberto da Silva».
«N.o Referência 06/PN/BCD/PD/VI/2018
Sua Excelência o Sr. Presidente do Parlamento Nacional
Ho respeito, hakarak hato’o ba Presidente Parlamento Nacional katak Bancada Partido
Democrático decide ona hodi nomeia membro Bancada Partido Democrático na’in-rua hodi ocupa
posição Presidente Bancada no Vice-Presidente Bancada.
1. Presidente Bancada Deputado António da Conceição
2. Vice-Presidente Bancada Deputado Adriano do Nascimento
Mak ne’e, ba atenção no cooperação hato’o obrigado wa’in.
Díli, 18 de junho de 2018
Mariano «Assanami» Sabino,
Presidente Partido Democrático».
«Referência n.o 001/PUDD Nacional/VI/2018
Assunto: Pedido Partido Unidade Desenvolvimento Democrático (PUDD) harii Bancada
Parlamentar messak iha Parlamento Nacional.
Excelência,
Ho sentimento eufórico respeitoso no melhores cumprimentos Partido Unidade Desenvolvimento
Democrático (PUDD) hato’o ba Excelentíssimo Sr. Arão Noé de Jesus Amaral, Presidente do
Parlamento Nacional V Legislatura.
Considera pontos no base legal sira tuirmai ne’e:
1. PUDD tau aas princípios democráticos Estado RDTL iha Constituição no Regimento interno
Parlamento Nacional RDTL, liuliu artigo 11.o Regimento Parlamento Nacional fó dalan ba solicitação
do assunto em questão.
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2. Estatuto político coligação FDD nian mós la prevê katak membro coligação partidária tem que
sai bancada ida de’it iha Parlamento Nacional.
3. Preâmbulo Estatuto FDD nian coligação partidária 4 (PUDD, UDT, FM no PDN) adota ho modo
coletivo no espírito ideológico centro-moderado ba partido político no coligação partidária sira.
4. Baseia ba encontro extraordinário hussi membro KPN no Conselho Presidente FDD nu’udar
órgão aas liu iha FDD, ne’ebé hala’o iha dia 17 de junho de 2018 iha Sede Nacional FDD, Fomento
Comoro, decide hussi membro tomak ho unanimidade katak a partir de 17 de junho de 2018 FDD
dissolve no la existe ona.
5. Baseia ba requisitos legais iha leten haktuir mak PUDD submete carta ne’e ba Sua Excelência,
solicita Ita-Boot nia apreciação no aprovação hodi fó oportunidade ba PUDD harii Bancada messak
tuir Regimento interno Parlamento Nacional nian.
Ho oportunidade ida-ne’e PUDD hato’o mós parabéns ba Sua Excelência Presidente do Parlamento
Nacional ne’ebé eleito ona ba V Legislatura no disponibiliza regalias hirak tuir Regimento interno
Parlamento Nacional prevê ba funcionamento Bancada Parlamentar PUDD nian.
Os melhores cumprimentos.
Díli, 17 de junho de 2018
António de Sá Benevides,
Presidente PUDD, Deputado Eleito.
CC: Presidente Conselho Político Nacional da Frente Desenvolvimento Democrático (FDD),
Presidente Partido Unidade Desenvolvimento Democrático (PUDD), Presidente Partido FRENTIMudança, Presidente Partido Desenvolvimento Nacional (PDN)».
«N.o 04/PFN/VI/2018
Bodik ba Sua Excelência Sr. Presidente do Parlamento Nacional V Legislatura
Assunto: Solicita harii Bancada FRENTI-Mudança messak iha Parlamento Nacional.
Excelência,
Ho sentimento eufórico, imensa alegria no respeitosos cumprimentos, uluknanain Partido FRENTIMudança pretende hato’o ba Excelentíssimo Sr. Arão Noé de Jesus Amaral, Presidente do Parlamento
Nacional V Legislatura, katak tuir base legal;
1. Preâmbulo estatuto FDD nian coligação entre partido 4 (PUDD, UDT, FM, no PDN) adota ho
modo coletivo no espírito ideológico centro-moderado ne’ebé nakloke ba partido hotu.
2. PFM tau aas princípio democrático Estado RDTL iha Constituição RDTL no Regimento interno
Parlamento Nacional RDTL. Artigo 11.o Regimento interno Parlamento Nacional fó dalan ba
solicitação do assunto em questão.
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3. Baseia ba encontro extraordinário hussi membro KPN no Conselho Presidencial, nu’udar órgão
aas liu iha FDD nian, ne’ebé hala’o iha dia 17 de junho de 2018 iha Sede Nacional FDD, Fomento
Comoro, decide hussi membro tomak ho unanimidade katak a partir de 18 de junho de 2018 coligação
FDD dissolve no la existe ona.
4. Baseia ba requisitos legais tolu iha leten haktuir mak PFM submete carta ne’e ba Sua
Excelência, solicita Ita-Boot nia apreciação no aprovação hodi harii Bancada PFM messak tuir
Regimento interno Parlamento Nacional nian.
Ikusliu, hakarak hato’o parabéns ba Sua Excelência nu’udar Presidente do Parlamento Nacional
eleito ba V Legislatura.
La haluha hato’o mós agradecimento wa’in ba força política AMP ne’ebé facilita ona Deputada
Isabel Maria Barreto Freitas Ximenes hodi proponente FM ne’ebé eleito ona nu’udar primeira ViceSecretária do Parlamento Nacional ne’ebé representa FDD iha Mesa Parlamento Nacional.
Díli, 17 de junho de 2018
Proponente Partido FRENTI-Mudança,
Isabel Maria Barreto Freitas Ximenes».
«Referente n.o 50/UDT Nacional/VI/2018
Bodik ba Sua Excelência Sr. Presidente do Parlamento Nacional,
Sr. Arão Noé de Jesus Amaral.
Assunto: Pedido União Democrática Timorense (UDT) harii Bancada Parlamentar messak iha
Parlamento Nacional.
Excelência,
Ho sentimento eufórico respeitoso no melhores cumprimentos, União Democrática Timorense
(UDT) uluknanain pretende hato’o ba Excelentíssimo Sr. Arão Noé de Jesus Amaral, Presidente
Parlamento Nacional V Legislatura, katak considera pontos no base legal sira tuirmai ne’e:
1. Preâmbulo estatuto FDD nian coligação partidária 4 (PUDD, UDT, PFM, no PDN) adota ho
modo coletivo no espírito ideológico centro-moderado ba partido político no coligação partidária sira.
2. UDT tau aas princípio democrático Estado RDTL iha Constituição no Regimento interno
Parlamento Nacional RDTL, liuliu artigo 11.o Regimento Parlamento Nacional fó dalan ba solicitação
do assunto em questão.
3. Considera importância hussi presença hodi contribui máximo iha funcionamento Parlamento
Nacional nível plenária, comissão permanente sira no atividade legislatura nian sira seluk.
4. Baseia ba encontro extraordinário hussi membro KPN no Conselho Presidencial FDD, nu’udar
órgão aas liu iha FDD, ne’ebé hala’o iha dia 17 de junho de 2018 iha Sede Nacional FDD, Fomento
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Comoro, decide hussi membro tomak ho unanimidade katak a partir de 17 de junho de 2018 FDD
dissolve no la existe ona.
5. Baseia ba requisitos legais 4 iha leten, UDT submete carta ne’e ba Sua Excelência, solicita ItaBoot nia apreciação no aprovação hodi fó oportunidade ba UDT harii Bancada messak tuir Regimento
interno Parlamento Nacional nian.
Ho oportunidade ida-ne’e, UDT hato’o mós parabéns ba Sua Excelência Presidente do Parlamento
Nacional ne’ebé eleito ona ba V Legislatura no disponibiliza regalias hirak tuir Regimento interno
Parlamento Nacional prevê ba funcionamento Bancada Parlamentar UDT nian.
Com os melhores cumprimentos,
Díli, 17 de junho de 2018.
Gilman A. Exposto dos Santos,
Presidente e Deputado Eleito
Francisco David Xavier Carlos
Secretário-Geral».
Sr. Presidente: — Obrigado ba leitura.
Ida-ne’e mak ita-nia solicitação ba constituição bancadas, baseia ba artigo 11.o Regimento do
Parlamento Nacional nian.
Tuirmai, ami iha ponto de ordem ida hussi Sr. Deputado Antoninho Bianco.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Sr. Presidente, ha'u atu halo comentário, la’ós halo ponto
de ordem.
Depois de leitura ne’e. Ha’u atu halo intervenção.
Sr. Presidente: — Se Sr. Deputado hakarak halo comentário ruma em relação ba assunto ida-ne’e,
halo favor.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Obrigado.
Bom dia ba Sr. Presidente, ba Mesa, ba Deputados no ba rona-na’in sira hotu.
Iha tempo campanha ita bá hanessan cor seluk, ita hatete dehan ami mak ne’e, identidade ami-nian
mak ne’e, balu dehan ami mak AMP, balu dehan ami mak FDD. Ita hatudu ba povo - tanba povo mak
poder-na’in - dehan ami mak ne’e. Estado de Direito Democrático, soberania ne’e iha povo e
soberania ne’e duni mak artigo 1.º hatete mós e artigo 2.º. Ita bele dehan, iha Constituição hatete, buat
ne’ebé halo lei ka halo regimento qualquer mak viola princípio Constituição nian, é la vale.
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Tuir partido político sira-nia lei, bá ho frente, bá ho coligação, bá ho movimento, ne’e partido idaidak bá. Pronto, ne’e mak acontece, iha período liubá contestante na’in-ualu tama, e na’in-haat
consegue liu: Povo fó fiar ba AMP, primeiro classificado; la’ós CNRT, la’ós PLP, la’ós KHUNTO,
maibé AMP. FRETILIN bá messak, PD bá messak. FDD hetan fiar, mas la’ós UDT, la’ós FM, la’ós
PDN, la’ós PUDD; mesmo ami hatene katak PUDD uluk maka’as duni, PDN maka’as, maibé bá
hanessan FDD.
Ita agora enfrenta buat rua, ita balu atu harii bancada, maibé ita-nia knuuk la iha tiha ona, FDD
dissolvido, sira ne’ebé mai ne’e representa sé? Se representa UDT, sistema barreira nia ultrapassa ka
lae? Se representa FM, sistema barreira nia ultrapassa ka lae? Ida-idak mai, ultrapassa ka lae? Então,
povo dehan: «Imi bá, imi naran seluk, imi bá fali naran seluk, ne’e oinsá?» Estatuto Deputado tolu
nian em questão: independente ka, ou ser bancada?! Ne’e tem que haree! AMP bá, liu e manán, la’ós
CNRT mak manán, la’ós PLP mak manán, la’ós KHUNTO mak manán; AMP bandeira ho seluk no
tama mós ho figura oioin. Tanba ne’e, se hakarak harii, ha’u hanessan representante FRETILIN, imi
bele harii AMP ba bancada, labele fahe fali AMP ba bancada tolu, atu hetan saida?! Tanba Presidente
tolu sei mossu iha AMP, Vice-Presidente neen sei mossu iha AMP. Bancada tolu, saida mak fó
impacto ba povo? Tanba ne’e iha relação ba posição, em relação mós ossan iha laran. Se FDD atu
harii, FDD tem que avança duni ho bancada ida, tanba eleito democraticamente ne’e mak FDD.
Sr. Presidente: — Tempo!
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Ha’u ohin ko’alia em nome bancada, ne’e hanessan
FRETILIN. Tanba ne’e, FRETILIN nia hanoin katak harii bancada hanessan buat ne’ebé Tribunal de
Recurso hakotu. O primeiro vencedor é AMP, segundo, terceiro e quarto. Ne’e atu hatudu ba povo,
manán mak ne’e.
Sr. Presidente: — Tempo!
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Presidente, ha'u halo declaração bancada, tanba buat ida
ohin ne’e mós Ita-Boot de repente de’it, será que la iha tempo ba declaração Bancada FRETILIN,
verbal? Se dehan tempo de’it, pronto, la buat ida. Maibé, ha'u hatete, Presidente, FRETILIN nia
hanoin mak ne’e, harii bancada tuir resultado eleição ne’ebé ita hetan: AMP bancada ida, presidente
ida ho vice rua; FRETILIN bancada ida, estrutura hanessan; PD nune’e; FDD nune’e. Labele mai
tanba oportunidade ita hakarak aproveita Estado ne’e, porque bancada ne’e harii, ne’e mós fó
consequência ba Orçamento Geral do Estado. Ne’e mak imi hanoin katak atu hakarak saida. Governo,
imi representa barabarak ona, agora cria fali estrutura iha AMP…
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Sr. Presidente hamate microfone no chama atenção ba Sr. Deputado ne’e.
Sr. Presidente: — Sr. Deputado, tanba Bancada FRETILIN ne’e 23 Deputados, cumpre tempo bá!
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Presidente, ha'u indicado para representa Bancada
FRETILIN atu ko’alia, maibé se Ita-Boot, tanba pimpin, Ita-Boot dirige dehan FRETILIN labele
ko’alia liuhossi ema ida, tem que ema barabarak mak ko’alia, ne’e la’ós Ita-Boot mak manda
FRETILIN. Iha-ne’e FRETILIN indica ha'u em nome FRETILIN atu ko’alia, maibé como Ita-Boot
iha-ne’ebá dehan Ita-Boot mak manda hotu, manda bá! Ha'u-nia intervenção ha'u habadak, mak ne’e
de’it.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Sr. Deputado, la’ós ida-ne’e, mas inscrição hussi Bancada FRETILIN mós
lubuk ida iha-ne’e, tanba ne’e, katak Ita-Boot representa duni Bancada em geral ka Deputado sira
seluk sei iha intervenção, ida-ne’e mak ha'u dehan katak la cumpre tempo ne’e. Tanba iha-ne’e mai
iha pedido de inscrição Deputado sira seluk nian.
Ha'u hakarak clarifica em relação ba constituição das bancadas, tuir artigo 11.º, nia hatete claro,
número 3 ne’e nia fó competência ba ha'u de’it - ne’e competência ba Presidente - atu simu e admite,
la iha competência para haree katak ida-ne’e… Pedido ne’e tem que mai hussi bancada sira. Pedido
tama e ha’u haree katak preenche critérios, admite e anuncia mai Plenário. Objetivo mai iha-ne’e atu
anuncia de’it, competência atu constitui ka lae, ne’e competência partido ida-idak nian no
competência bancada ida-idak nian.
Agora, tuir lei, ita labele kahur buat rua: Lei Eleitoral ho Lei Regimento Parlamento. Lei Eleitoral
ne’e ita cumpre ba lei rua: Lei de Partidos Políticos e Lei Eleitoral nian. Depois de processo ne’e hotu
ona, tama iha Parlamento, ita tem que cumpre Regimento. Saida mak ami halo? Ya, cumpre de’it saida
maka Regimento hatete. Ne’ebe, la liu e la menos, tanba ne’e, ha’u hussu desculpa, se interpretação
sala ruma, ya, bele recorre ba ne’ebé de’it, mai Plenário mós bele, bá saida de’it, ne’e direito
Deputado ida nian, mas saida mak ami halo, ami cumpre de’it regras ka saida mak hatete iha
Regimento ida-ne’e.
Ha'u hanoin ida-ne’e mak ha'u hakarak hatete em relação ba assunto ida-ne’e.
Tuirmai: Sr. Deputado Adriano do Nascimento.
Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Obrigado, Presidente.
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Ha'u hanoin ita precisa ko’alia kona-ba questão FDD nian no mós questão fahe malu ba bancada
ne’e. Deputado sira tem que hatene e público mós tem que hatene kona-ba questão ida-ne’e, vota ba
buat ida, hatudu oin iha fatin seluk. Ha’u hakarak hussu explicação mós ba Deputado sira hussi FDD
para ami bele compreende. Mak ne’e: se FDD dissolvido, fahe malu ba tolu, UDT, FRENTIMUDANÇA ho PUDD. Ne’e questão primeiro kona-ba barreira, percentagem iha-ne’ebá. Questão
segundo, oinsá ho PDN nia votos? PDN hetan saida? Tanba votos ne’e la’ós mai de’it hussi partido
tolu, maibé partido haat ne’ebé halo coligação ne’e, ne’e mós ninia votos iha. Ne’e questão primeiro.
Questão segundo: se hanessan ohin Deputado Antoninho Bianco hatete, se knuuk ne’e la iha ona,
será que sira-ne’e halo nu’ussá? Claro que fila fali ba partido tolu ne’e, só que problema agora mak
buat ne’e la iha ona. AMP, parte ida, ha'u hanoin ha'u compreende hanessan horikalan Presidente da
República hatete, Primeiro-Ministro indigita liuhossi AMP, ne’e buat ida, mas tanba questão ne’e
dissolvido, ha’u hanoin ita precisa… Ha'u la questiona, ha'u la critica, maibé ha'u hakarak compreende
de’it atu nune’e ita bele prevê iha Regimento enquanto la iha. Hanessan mós uluk fahe malu entre
KOTA ho PPT, PSD ho ASDT, depois ita prevê iha Regimento. Tanba ne’e, hanessan ita foin tama,
ita precisa ko’alia ba malu atu nune’e iha tinan lima oin mai ne’e, Parlamento tem que antecipa ona
liuhossi Regimento. Enquanto coligação ka bloco ruma nakfera e dissolve, oinsá Regimento ne’e bele
responde buat sira ne’ebé ita la prevê. Ne’ebé, ha'u hanoin ita precisa discute e nune’e povo ka
público bele acompanha questão ne’e, nune’e bele fó votos tuir sira-nia hakarak.
Ha’u hanoin ida-ne’e mak, Presidente, ha’u hakarak rona hussi Deputado na’in-tolu, liuliu em
relação ho partido haat ne’ebé halo coligação ne’e.
Muito obrigado.
Sr. Presidente: — Matéria ne’e, tuir loloos matéria mai anuncia ba Plenário de’it, la’ós ita atu
debate para hodi constitui ka lae, tanba competência atu constitui ne’e direito partido ida-idak nian,
ne’e tuir artigo 11.º ne’e. Ne’ebe, ita debate fali ne’e, ita labele foti decisão ida quando buat ida-ne’e
hatete claro katak ne’e competência própria partido ida-ne’ebé hetan assento parlamentar atu nia
hakarak requere para forma bancada ketak. Ne’e ita labele questiona! Ita labele liga fali Lei Eleitoral
mai fali iha Parlamento ne’e nia Regimento, tanba buat rua que labele duni atu tau hamutuk. Tanba
ida-ne’ebá processo eleitoral nian, ida-ne’e processo parlamentar nian.
Ha’u hussu ba distinto Deputado sira, inscrição barak tebetebes, mas se ita tama ho inscrição sirane’e hotu, ha’u hanoin orsida ita la sai hussi fatin ne’e. Ne’e assunto ida que tuir loos la’ós atu debate
iha Plenário, mas assunto ne’e competência das bancadas, nia atu constitui ka lae, ne’e nia
competência. Nia hussu, Presidente Parlamento admite, e mai anuncia iha Plenário. Agora ita debate
assunto ida-ne’e, relevância saida ho assunto ida-ne’e atu ita foti no ita haruka?! Tanba partido sira
ne’ebé halo coligação ne’e, ne’e partido sira ne’ebé registado iha Tribunal, sira oficializado. Sira
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oficializado mak sira bele iha direito atu hala’o coligação entre partidos. Agora, depois de ida-ne’e
mak sira hakarak dissolve ka atu hakarak la’o ketaketak, ida-ne’e competência cada coligação ida-ne’e
nian. Tanba ne’e maka ha'u hussu ba distinto Deputado sira, ita fokus ba assunto, ne’e di’ak liu.
Tuirmai: Sr.ª Deputada Lídia Norberta.
Sr.ª Lídia Norberta dos Santos Martins (FRETILIN): — Bom dia, Presidente, e obrigada ba ItaBoot, finalmente fó tempo mai ha'u.
Ohin ha'u hussu ponto de ordem, maibé agora ha'u la halo ponto de ordem, ha’u hakarak ko’alia.
Primeiro, antes atu tama ba assunto ne’ebé ha'u ko’alia, ba ha'u, ha'u sente triste tebes tanba
Presidente rassik ohin dehan hanessan ne’e: buat ida coligação ne’e partido laran maka hatene. Tuir
ordem ne’e, partido ida-ne’ebé iha coligação ne’e nia laran, wainhira ema la iha, ida seluk ne’ebé
hussi partido ne’e, nia mak substitui. Ne’e ha'u concorda plenamente, maibé ha'u la concorda liu mak,
depois, ho Ita-Boot nia liafuan ne’e, Ita-Boot haluha lakon tiha Regimento, artigo 4.º, ko’alia kona-ba
sequência ne’e, ne’e ita atu tau iha-ne’ebé? Então, ha’u dehan ba Ita hanessan ne’e: buat ida discussão
iha Parlamento ne’e importante, maibé triste tebes, ha’u observa desde ita mai ne’e, discussão ba
qualidade, atu hatete katak lei ne’e iha qualidade, se iha lacuna ita tuur hamutuk para resolve, ne’e la
iha, ambiente ida-ne’e la iha! Ha'u continua dehan buat ne’ebé semana kotuk ha'u hatete, ida-ne’e ha'u
continua! Ha’u dehan hanessan ne’e tanba saida? Ita-Boot rassik dehan, desculpa, ha'u ko’alia nafatin,
ita hahú ne’e, questão sira ne’ebé ita discute ne’e, ne’e questão sira ne’ebé hussi início ita hahú
serviço ne’e, ita tem que assenta, tau nia loloos, hodi nune’e quando ita la’o ne’e, ita hatene katak buat
ne’e la’o ne’e tuir Regimento, tuir lei duni. Maibé, hussi imagem ne’ebé Ita-Boot hatudu loron hirak
liubá ne’ebé ita halo plenária e ohin, katak buat ida discussão - Uma-Fukun ida-ne’e sai hanessan
Uma-Fukun ba órgão legislador, fiscalizador - ne’e sei la exerce di’ak tanba saida? Tanba ema hotuhotu alérgico ba discussão. Ne’e mak Ita-Boot decide kedas buat hotu-hotu hodi halo, mesmo que iha
lacuna tiha mós tem que submete ba decisão. Mas, será que decisão ida-ne’e qualidade ka lae? Idane’e mak ha'u questiona. E será que ida-ne’e dalan di’ak ba ita para ita atu hala’o nafatin ita-nia
ambiente ida-ne’e?
Ida fali ka seluk, Presidente ohin dehan duni kona-ba formação bancada. Formação bancada ne’e,
ita baseia duni ba artigo 11.º, e ba artigo 11.º duni mak ha'u kaer. Iha artigo 11.º, n.º 4, dehan hanessan
ne’e: função presidente, vice-presidente ou membro Mesa ne’e incompatível ho função ida presidente
bancada. Então, ha’u hussu Ita explica fali, se agora Senhora, representante FRENTI-MUDANÇA
nian ne’ebé FDD nakfera tiha ona ba bacada ida-idak ne’e, sa’e ba assume função hanessan ViceSecretária, orsida quando ita discute assunto interesse nacional Nação nian ruma, sé mak atu tun mai
tetu posição Nação nian iha-ne’e? Ne’e incompatível ka lae? Favor ida, Ita-Boot explica!
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Ha'u-nia maneira ko’alia ne’e para nune’e ita hodi discute, la’ós dehan ida mak manán, ida mak
lakon, lae, maibé ita tuur hamutuk, tau hanoin hamutuk, hodi nune’e ita la’o hamutuk, ida-ne’e de’it!
Labele alérgico ba ko’alia, ko’alia ne’e di’ak, ita tem que ser ko’alia para ita rona malu ka! Hanu'ussá
mak ita hatene malu kona-ba ita-nia hakarak se ita la ko’alia ba malu. Iha uma laran de’it, inan-aman
ida de’it hahoris oan, raan hanessan mós ko’alia ba malu sei iha discordância. Ita-Boot agora ne’e
ami-nia aman! Aman ida di’ak ne’e, Ita-Boot rona ami hotu ko’alia para decide ba ita-nia uma ne’e,
decide buat di’ak mak ba oin, la’ós apá rona de’it oan mane boot, depois oan sira seluk la iha. Depois
sai tiha filho pródigo, to’o ikus Ita-Boot nia ulun sei nakfera, ida-ne’e ita hotu-hotu lakohi.
Obrigada.
Sr. Presidente: — Obrigado ba sugestão. E iha sugestão balu importante que ita bele considera, só
que tanba questão de tempo ita tem que la’o, tanba iha assunto sira ne'ebé relevante ba ita atu discute.
Agora kona-ba assunto ida número 4 ne’e, depois mak ita haree.
Ha'u hanoin, tuirmai: Sr.ª Deputada Maria Angelina.
Sr.ª Maria Angelina Lopes Sarmento (PLP): — Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia ba Ita-Boot,
Membros da Mesa e caro Deputado sira hotu.
Ha'u hanoin assunto ne'ebé em questão kona-ba constituição das bancadas, enquanto artigo 11.º ita
seidauk halo alteração, ha'u hakarak dehan katak artigo ida-ne’e prevalece, e partidos políticos ou
coligações partidárias, sira iha direito tomak atu estabelece sira-nia bancada rassik tanba artigo idane’e sei prevalece.
Ita-nia Constituição, artigo 65.º, hatuur kona-ba lala’ok eleição nian, ne'ebé iha Lei Eleitoral mós
ko’alia kona-ba coligações partidárias pré-eleitorais, partidárias para fins eleitorais. Ita liu ona eleição,
resultado eleição Tribunal de Recurso, Supremo Tribunal de Justiça, proclama ona baseia ba
determinação dos candidatos eleitos por cada lista.
Ita mai iha Parlamento Nacional, ita iha Regimento ne'ebé regula partidos políticos e coligações
partidárias, então ha'u hakarak reitera iha-ne’e katak ita-nia artigo ida-ne’e se contraria Constituição,
ha'u fiar katak uluk Deputado sira sei la introduz iha Regimento do Parlamento. Se nia contradiz itania Constituição ka lei sira, ha'u fiar katak Ita-Boot sira sei la tau iha-ne’e, tanba artigo ida-ne’e
quando seidauk iha alteração, bancada sira hussi partido político, independentemente hussi coligações
partidárias, iha direito tomak atu constitui bancadas parlamentares, atu nune’e sira bele existe
hanessan bancada ketak-ketak. Neste caso, refere ba experiência AMP nian, ne'ebé depois de eleição,
partido tolu ne’e iha concordância atu hamriik hanessan bancada ida-idak em vez de mantém hanessan
coligação partidária ne'ebé concorre iha eleição antecipada liubá la’o hanessan coligação.
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Ne'ebe, ha'u atu hakarak fó hanoin tan katak iha Parlamento mós precedência iha ona ba partido
haat ne'ebé antes ne’e halo ona coligação, hanessan KOTA ho PPT no mós coligação ASDT ho PSD.
Precedência iha ona, precedência ida-ne’e mai hussi artigo ne'ebé reflete iha Regimento do
Parlamento, artigo 11.º.
Ha'u hanoin ida-ne’e de’it mak ha'u-nia intervenção.
Obrigada barak.
Sr. Presidente: — Obrigado ba Deputada.
Ha'u hussu ba distinto Deputado sira, se bele ita passa ba Ordem do Dia, tanba buat ne’e nia
objetivo atu anuncia de’it ba Ita-Boot sira, se ita debate mós ita labele foti decisão ida tanba ne’e
direito bancada ida-idak nian atu constitui. Ne'ebe, ha'u hussu ba Ita-Boot sira hussik hela ida-ne’e
para ita bele hakat, selae assunto sira ne'ebé importante iha agenda ne’e ita sei labele discute, liuliu iha
assunto rua que importante tebetebes maka: ida kona-ba discussão e votação Projeto de Deliberação
n.º 4/V - Antecipação do período normal de funcionamento da 1.ª Sessão Legislativa da V Legislatura,
ho ida seluk kona-ba assentimento ba deslocação S. Exª o Presidente da República à República da
Indonésia.
Assunto rua ne’e precisa ita aprova tiha ohin; sira seluk, se ita hakarak, bele hussik ba semana oin,
la iha problema. Mas ida-ne’e importante tebetebes hodi halo preparação kona-ba contactos entre
nação rua, atu nune’e bele halo preparação e sistema protocolo nian bele la’o ho di’ak. Ida-ne’e mak
ha'u sugere ba distinto Deputado sira.
Intervenção mós sei barak loos. Sr. Deputado António Benevides.
Sr. António de Sá Benevides (PUDD): — Muito bom dia, Sr. Presidente.
Bom dia ba Mesa no ba Deputado sira hotu.
Ha'u haree Sr. Presidente nia hakarak ita fokus liu ba Ordem do Dia, maibé Deputado barak foti
mak kona-ba FDD nian, nune’e mós AMP nian. Ha’u hanoin ha'u precisa halo clarificação ruma, Sr.
Presidente.
Di’ak, em nome do PUDD, ami prefere atu discute povo nia necessidades, la’ós atu discute demais
kona-ba questão interesse partido nian ou interesse individual nian, maibé tanba questão ne’e foti,
pronto, ha'u precisa halo clarificação.
Ami-nia carta hussu dissolução, ami manda mós ba Tribunal de Recurso. Iha carta ne’e Presidente
na’in-haat ho Secretário-Geral sira ho Comissão Política Nacional FDD nian, ami hotu assina, ami
hotu concorda para halo dissolução, atu dissolve coligação FDD. Tanba ne’e la sai polémica ida iha
FDD nia laran, ema ida la mai complaint, la mai mengeluh, la foti questão, katak FDD ne’e pertence
ba PUDD nian, ou ba UDT nian, MUDANÇA nian no mós PDN nian. Infelizmente tuur iha Uma-
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Fukun Parlamento, PDN la tama, maibé PDN mós concorda atu coligação ida-ne’e dissolve. Ida-ne’e
questão internal oinsá mak ami sei haree liu kona-ba regalia, kona-ba subvenção, buat sira-ne’e
discute iha partido haat ne’e nia laran. Maibé, ami mós iha equipa ne'ebé tun mós bá explica ba aminia militante sira iha base, partido haat ne’e nian, para sira bele compreende, entende, tanbassá mak
ami tem que dissolve. E se sira balu la concorda mós, sira mak sei halo julgamento, sira sei julga iha
eleição tuirmai.
Ita-Boot sira acompanha katak iha mídia mós ema ko’alia barak, katak ami bá bossok povo, uluk
ami bá hanessan FDD, agora mai tiha iha-ne’e ami hamriik messak. Maibé, ida-ne’e cabe ba ami-nia
competência para tun bá explica ba ami-nia ema sira. E ami hussu ba Ita-Boot sira, quando ami-nia
decisão ida-ne’e la iha efeitos ba povo nia necessidades, ha'u hanoin ita lalika foti demais questão
ne’e.
Sr. Presidente, ida-ne’e de’it maka ha'u hato’o, ha'u lakohi kanuru tohar ba AMP nian, AMP mak
hatán bá. Hussi FDD nian mak ida-ne’e de’it, e ami na’in-tolu mesmo que ketak-ketak, maibé ami-nia
princípio atu haree buat ne'ebé ami halo ona compromisso ba povo, ami ida-idak lori, ami ida-idak
ko’alia tuir ami ida-idak nia bancada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Presidente Bancada PUDD, tanba bele clarifica oinsá situação
coligação nian. Ha'u hanoin ida-ne’e bele lori clareza mai ita.
Tuirmai, ha'u fó ba Sr. Deputado António da Conceição.
Sr. António da Conceição (PD): — Retira, Sr. Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado barak.
Tuirmai: Sr.ª Deputada Maria Angélica.
Sr.ª Maria Angélica Rangel da Cruz dos Reis (FRETILIN): — Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bom dia ba ita tomak.
Iha-ne’e ha'u hakarak fó hanoin ba Sr. Presidente kona-ba assunto ida-ne’e. Sr. Presidente, iha
declaração Sr. Presidente nian quando Sr. Presidente seidauk sai hanessan Presidente do Parlamento,
dehan nune’e: AMP ne’e bele halo bancada tolu, só que bancada ida labele minim hussi ema na’in-rua.
Declaração ne’e ha'u rona iha televisão. Então, Deputado tem que iha liu ida mak foin bele halo
bancada. Maibé, ha'u hakarak dehan de’it nune: ha'u hanessan ema FRETILIN, hanessan Bancada
FRETILIN, ami hakarak mai apresenta alternativas ba boa governação, boa instituição ida-ne’e.
Tanba ne’e ohin ha'u-nia camarada barak ko’alia kona-ba decreto-lei kona-ba Regimento parlamentar,
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maibé Sr. Presidente, ita labele haluha katak iha artigo 2.º Constituição da República dehan nune’e:
«As leis e os demais atos do Estado e do poder local só são validos se forem conformes com a
Constituição», significa katak Constituição ne’e mak aas liu hotu. Ita ohin ne’e ko’alia de’it ba ita-nia
Regimento ida guia ita atu halo discussão ne’e, maibé ida válido liu ne’e mak ita-nia Constituição da
República.
Sr. Presidente, ita mós loke fali ba artigo 7.º Constituição da República dehan nune: «Sufrágio
universal e multipartidarismo». Ida artigo 1.º ne’e «O povo exerce o poder político através do sufrágio
universal, livre, igual, direto, secreto e periódico e através das demais formas previstas na
Constituição». Tanba ne’e ami hanessan bancada, ha'u seidauk dehan bancada oposição, tanba ami
la’ós iha Governo, ami apresenta alternativas ba Rain ida-ne’e.
Hanessan ohin Deputado balu dehan, ne’e precedente mai hussi ne’ebá, precedente sira uluk ne’e
ema bá ho ema nia identidade, iha campanha, ita lori bandeira ida hodi bá halo ita-nia compromisso
eleitoral atu povo ne’e fó fiar ba ita ho bandeira ida, ho identidade ida, maibé to’o ikus ita eleito tiha,
ita bá bossok fali povo dehan katak: «Ami ne’e ketak-ketak».
Agora ha'u hakarak hussu ba Sr. Presidente, proporcionalidade ne’e mak ida-ne'ebé? Se imi fahe
malu ona então FRETILIN iha nia proporcionalidade boot liu iha-ne’e, tanba FRETILIN iha cadeira
23, CNRT 21 tuir ne'ebé mak imi fahe, PLP 8 cadeiras. Ne’e tuir proporcionalidade! Maibé, ha'u
hakarak dehan de’it nune’e, Sr. Presidente, triste tebes ba ita-nia declaração política sira-ne’e, tanba
constitui bancada afeta ba orçamento. Ita fahe malu cadeira iha Executivo ne’ebá, fahe malu ona bá,
tanba 42 ne’e afeta ba ita-nia orçamento, halo todan ita-nia Orçamento Estado. Ita oan ida 65 pessoas
ne’e mai halo todan tan Estado ne’e. Ita bele dehan ho bahasa, pada hal ita mak órgão oan ida atu bá
fiscaliza Governo nia ato executivo, mas agora ita rassik mai halo atu nune’e presidente bancada ida
iha nia regalia sira seluk e iha buat hotu.
Maibé, ha'u mós hakarak secunda saida mak ohin ha'u-nia camarada Ilda dehan, se Deputado ida bá
sai ona Presidente Bancada, nia labele exerce tan função ida, tanba ne’e iha incompatibilidade. Sr.
Presidente, explica mai ha'u.
Muito obrigada.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr.ª Deputada.
Ha'u hakarak dehan de’it katak quando tuir barreira, ne’e Deputado ida la hetan. Se nia coligação,
depois nia hetan cadeira hodi mai iha Parlamento, ne’e cabe ba nia direito tuir artigo 11.º atu declara
nia an atu sai bancada ketak. Ida-ne’e competência ninian. Ne’ebe, saida mak ha'u ko’alia refere ba
ne’e. Se pergunta, hatete dehan bele hetan Deputado ida messak, se haree lai ba barreira 4% ne'ebé ita
altera iha 2017, nia impacto mak ne’e, la sei hetan partido ida mai iha-ne’e, diretamente nia bá eleição
e nia hetan cadeira ida de’it. Ne’e lae! Tanba ne’e mak iha coligação ne’e mai hodi fó vantagem. Por
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exemplo: FDD bele hetan cadeira to’o tolu, e agora cabe ba sira hakarak declara oinsá, ne’e sira-nia
competência hanessan partido ne'ebé registado e oficial.
Agora, kona-ba regra sira hotu, ne’e ita cumpre hela. Se ita haree iha Constituição, artigo sira-ne’e
hotu, la iha artigo ida iha Constituição mak ko’alia kona-ba constituição das bancadas Parlamento
Nacional nian. Então, saida mak prevalece? É ita-nia Regimento, la iha tan buat seluk. Tanba ne’e
mak ha'u kaer nafatin ba ida-ne’e, Regimento mak prevalece por enquanto Constituição la regula. E se
Constituição regula, Regimento la contradiz ho Constituição, ne’e válido. Tanba ne’e mak ita sei la’o
hela iha-ne’e iha regra sira-ne’e nia laran, e ha'u hein katak ita hotu bele la’o tuir saida mak iha.
Ha'u hanoin, se bele, ha'u hussu ho haraik an ba distinto Deputado sira, di’ak liu ita hakat ba
assunto Ordem do Dia nian, para ita bele bá processo sira ne'ebé principal ne’e. Ha'u hanoin se ita
continua ho ponto de ordem ho saida hotu, ita labele sai hussi ne’e, tanba ita agora quase iha 12h00
ona.
Kona-ba ponto ida ne'ebé ohin, número 4 do artigo 11.º, depois mak ita sei haree, se iha duni
problemas, ita foti decisão ba ida-ne’e. Ha'u hanoin ida-ne’e mak ita sei iha. Tanba ne’e mak ita sei
foti decisão em relação ba assunto ne’e se iha incompatibilidade. Observação ne'ebé fó hussi
Deputado sira ami considera, ha'u considera, ita bele haree filafali parte legal para depois oinsá ita foti
decisão sobre assunto ida-ne’e.
Sr. Deputado Aniceto Guterres, faz favor.
Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Sr. Presidente, mesmo kona-ba artigo
11.º, ponto 4 ne’e, ohin leitura carta sira-ne’e hotu, anuncia hotu ona formação bancada sira ne’e,
inclui FRENTI-MUDANÇA. Ha'u hanoin, Sr. Presidente, la precisa hein to’o tempo seluk, ohin
Deputado FRENTI-MUDANÇA ne’e ida de’it, que agora nia Vice-Secretária, claro que se ema ida
de’it, nia rassik mak Presidente Bancada, nia tem que hola decisão, nia hili Presidente Bancada ka nia
hili Vice-Secretária. Incompatibilidade ne’e nia viola tiha ona iha-ne’e! Uma coisa muito clara aqui.
Nia rassik tem que hola decisão ohin, ou Presidente Bancada ou Vice-Secretária. Presidente Bancada,
tanba bancada forma tiha ona, tem que iha presidente ida, a não ser que retira, retira dehan la forma
bancada ketak. Se forma bancada ketak, nia tem que preside bancada ne’e, e ohin nia tem que hola
decisão. Incompatibilidade ida-ne’e está claro iha-ne’e. Se na’in-rua karik, ita bele hussu dehan: «Ah,
ne’e bele fó ba ida seluk». Be ida de’it ne’e.
Ohin tem que claro kedas, Sr. Presidente.
Sr. Presidente: — Sim, kona-ba assunto ida-ne’e mak foin ha'u dehan katak como comunicação
ne’e escrita, depois Presidente sei halo fali comunicação escrita atu oinsá sira foti decisão ba assunto
ida-ne’e. Hanoin ida-ne’e mak ha'u-nia opção para bele soluciona, tanba requerimento mai, iha-ne’e
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anuncia, se agora deteta, depois ami sei hato’o fali carta ba iha FRENTI-MUDANÇA para haree lai
opção hanessan ne’e. Ha'u concorda ho Sr. Deputado Aniceto nia sugestão, ho opção ida hili Chefe
Bancada ou mantem hanessan Vice-Secretária da Mesa.
Hanoin ida-ne’e mak ha'u sugere se ita bele considera, tanba ida-ne’e foin hanessan processo ida
atubele saida, se deteta ita halo fali carta comunicação.
Sr. Deputado Branco, faz favor.
Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN): — Obrigado, Presidente.
Ita iha situação dilemática, Sr. Presidente. Sr.ª Deputada hussi FRENTI-MUDANÇA, se nia decide
sai Vice-Secretária, então problema mak nia representa partido ida-ne'ebé? Porque iha conflito ho itania Regimento. Ita-nia Regimento dehan, se nia chefe da bancada, nia labele exerce função iha
configuração Mesa Parlamento nian. Ne’ebe, Sr. Presidente, ida-ne’e estruturalmente questão ne'ebé
exige ita atu toma decisão ida ne'ebé urgente para ita labele fó mensagem ida ba ita-nia representado
sira, sira ne'ebé ita representa, eleitor sira, katak ita viola hela, claramente, ita-nia Regimento duni, Sr.
Presidente. Tanba ida-ne’e ami hanoin, depois de ita fó tiha assentimento ba viagem de Estado
Presidente da República nian, questão ida ne'ebé prioridade ita tem que haree resolve kedas para
labele fó imagem la di’ak ba situação ida-ne’e.
Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado Francisco Branco.
Ida-ne’e mak ha'u-nia opção. Iha solicitação ho carta ida, foin tama ohin dadeer-saan, hussi parte
UDT ho FRENTI-MUDANÇA, mas ha'u sei hato’o hela ba técnico sira para halo apreciação lai em
parte de legalidade, depois mak ha'u sei comunica. Tanba ne’e mak ha'u mantém de’it pedido oficial
ne'ebé tama ona e mai anuncia. Para participa situação ne’e iha ona pedido ida mai hussi bancada rua,
UDT ho FRENTI-MUDANÇA, atu considera oinsá ita bele passa iha situação ida-ne’e. Como foin
tama, ha'u sei baixa ba iha assessor sira para halo lai análise ida, depois sira apresenta parecer ida mai,
depois mak ita foin anuncia. Tanba ne’e mak, se bele, ita considera sugestão Sr. Deputado VicePresidente Bancada FRETILIN nian katak ita haree tiha agenda ne’e, depois ita resolve situação ida
kona-ba constitui ka lae FRENTI-MUDANÇA hanessan bancada ida ou oinsá.
Ha'u hanoin ida-ne’e mak ita bele halo solução ba situação ida-ne’e.
Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Sr. Presidente, constituição bancada
mak ohin anuncia hotu tiha ona ne’e. Questão agora, sé mak Presidente Bancada?! É simples e fácil
atu decide kedas ohin, Sr. Presidente! Constituição bancada loos hotu tiha ona, tanba ita ohin anuncia
tiha ona. Ne’ebe, constituição bancada ne’e, orsida muda fali karik, sé mak atu autoriza dehan bele ka
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labele? Tanba ohin Ita-Boot iha Mesa declara dehan ne’e compete ba partido ida-idak, nem sequer
Plenário atu autoriza ou la autoriza, ne’e cabe ba partido. E ohin anuncia tiha ona, tanba baseia ba
sira-nia carta hussi bancada, ne’e anuncia tiha ona. Agora sé-loos mak Presidente Bancada?! Tanba
Presidente Bancada ida hussi FRENTI-MUDANÇA ne’e, agora nia Vice-Secretária hela, que é
incompatível! Regimento ne’e hatete momoos hela, assessora hussi mundo tomak mai mós pasti
dehan ne’e incompatível, jurista mundo tomak mai mós pasti ne’e incompatível, la iha dalan seluk.
Ne’e no mesmo artigo, buat ida la muda ne’e!
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado.
Visão sira-ne’e mak ohin ha'u dehan tiha ona, ha'u informa katak iha duni pedido ida fali, mas
depois ida-ne’e sei análise, tanba ne’e mak ha'u fó diretamente, ba pronunciamento ruma, ba Sr.ª
Deputada Isabel Ximenes. Halo favor.
Sr.ª Isabel Maria B. Freitas Ximenes (FRENTI-MUDANÇA): — Muito obrigada, Sr. Presidente.
Di’ak, ha'u atu clarifica kona-ba questão ida-ne’e. Tanba por falta de conhecimento, ha'u mós
nu'udar Deputada foun, ha'u hussu Senhor, Excelência, Deputado sira seluk nia compreensão, katak
ha'u mós ladún iha conhecimento. E prevê iha número 4 artigo 11.º nian, ami rassik depois tetu iha
partido laran, no ami mai ho decisão foun ida tiha ona. Ne’ebe, tuir ba preocupação Partido
FRETILIN, ami acomoda ona, iha tiha ona decisão ne'ebé ami foti tiha ona no hato’o ona ba iha
Presidente Parlamento. No tuir informação ne'ebé ohin Sr. Presidente hato’o, sei iha hela Sr.
Presidente nia biban para hodi bele sukat no depois hato’o fali.
Obrigada.
Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Decisão foun ne’e saida?! Decisão foun
ne’e labele comunica kedas agora?! Tanba agora ita iha situação ida-ne’e hela.
Sr. Presidente: — Sr. Deputado, iha duni pedido ida que tama mai, ho situação ida atubele partido
rua ne’e halo bancada ida, UDT ho FRENTI-MUDANÇA, mas ida-ne’e mak ha'u dehan katak ami sei
analisa lai, haree lai kona-ba legalidade ne’e oinsá, iha preenchimento ka lae, se la iha preenchimento
mak ita buka solução ida ne'ebé ohin. Tanba ne’e mak ha'u dehan katak ha'u seidauk bele anuncia ihane’e, oficialmente, por enquanto seidauk iha parecer jurídico ida hussi assessor legal sira em relação
ba matéria ida-ne’e, Sr. Presidente Bancada FRETILIN.
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Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Sr. Presidente, ita atu halimar iha
Plenário ne’e ka ita atu halo saida?! Halimar ho lei ka atu halimar ho Regimento?! Se partido ida
dehan nia atu forma nia bancada ho razão dehan: «Ami la compreende Regimento!». Depois decisão
muda iha minutos, saida mak ne’e?! Ita atu halimar fali ho Parlamento ne’e?! Competência tomak
partido nian atu forma bancada, kaer ba artigo 11.º, ponto 1 e 2 ne’e constitucional ka la
constitucional, ne’e questão seluk, mas tanba kaer duni ida-ne’e, forma ona bancada, no mesmo
artigo, be dificuldade saida atu compreende artigo 11.º ne’e?!
Sr. Presidente, ha'u la simu, Bancada FRETILIN la simu, muda decisão ida dentro de minutos!
FRETILIN la simu! Ohin tem que hola kedas decisão, Sr.ª Deputada ne’e tem que hili kedas, nia
continua Vice-Secretária ou nia Presidente Bancada. Ne’e de’it, la iha dalan seluk, tanba nia declara
tiha ona Bancada. Começa hussi Conferência de Líderes das Bancadas, bancada rua, PD ho
FRETILIN, questiona formação bancada to’o ualu kedas. Hotu-hotu, qual é o problema?! Agora
dehan lae fali ona?
Sr.ª Carmelita Caetano Moniz (CNRT): — Horissehik ko’alia barak ona, favor ida!
Sr. Presidente: — Sr. Deputado…
Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Ko’alia Regimento, ita agora viola
daudauk Regimento mós agora sei defende Regimento, tempo!
Sr. Presidente: — Obrigado, observação ida-ne’e mak ita considera daudauk, tanba sira deteta iha
falhanço ne’e mak submete carta pedido ida-ne’e mai. Tanba ne’e mak cabe ba partido rua, bancada
rua ne’e, retira submissão ida kona-ba declaração bancada ketak-ketak ne’e hodi declara fali pedido
ida-ne’e para oficializa sira na’in-rua ne’e hamutuk fali halo bancada ida de’it. Mas como atu
preenche ida-ne’e mak precisa iha parecer ida atubele justifica, ida-ne’e mak ha'u hussu katak ita hein.
Depois, hanessan ohin Sr. Deputado Branco sugere, ita passa lai ba Ordem do Dia, ita despacha tiha
ida-ne’e, tanba direito Deputado mantém, constituição bancada ne’e buat seluk ida, ne'ebé ita
considera ba reunião líder bancada para ita bele passa ba Ordem do Dia, e assunto ida-ne’e ita resolve
depois de ida-ne’e.
Ida-ne’e mak ha'u-nia sugestão ba distinto Deputado sira.
Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Se rua ne’e bele hamutuk fali, nu’ussá
la hamutuk fali, tolu ida de’it?! Então tanba saida mak nakfera?
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Sr.ª Carmelita Caetano Moniz (CNRT): — Sr. Presidente, ami bele ko’alia ka, favor ida, ami
inscreve hori ohin de’it.
Sr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (FRETILIN): — Tanba saida mak fera? Se rua ne’e bele
hamutuk filafali dentro de minutos, depois ida seluk soe hela, enquanto mai ne’e ida de’it.
Sr. Presidente: — Favor ida ita ordena buat ne’e tuir sequência intervenção nian. Favor ida,
Sr. Deputado.
Tuirmai: Sr.ª Deputada Carmelita Moniz.
Sr.ª Carmelita Caetano Moniz (CNRT): — Obrigada, Sr. Presidente, boa tarde ba Ita-Boot.
Ha'u sente katak ita hotu-hotu tem que reconhece e ita pára ona ho ita-nia violações ba Regimento,
violações ba regra democrática sira.
Primeiro, ita pára ona ho violações da regra regimental iha artigo 68.º, n.º 2: «o Deputado presente
não pode deixar de votar, sem prejuízo do direito de abstenção». Primeiro.
Segundo, ita mós labele viola Regimento artigo 11.º, n.º 4, e ha'u hakarak hateten ba Srs.
Deputados katak eleição da Mesa, composição da Mesa antes constituição da bancada parlamentar,
antes de ida-ne'e. Depois de eleição da Mesa mak foin ita haree kona-ba constituição da bancada
parlamentar, ne'ebé cabe ba partido ida-idak ka coligações ida-idak atu decide, sira atu hamriik
messak ka sira atu mantém ho sira-nia coligações, eh coligações ho sé.
Terceiro, ita ko’alia kona-ba regras democráticas incompatibilidade.
Sr. Deputado, ha'u respeita tebes Sr. Deputado Adriano do Nascimento, Sr. Deputado Assanami,
Sr. Deputado António da Conceição, ami seidauk haree carta ida kona-ba suspensão ba sira-nia knaar
nu'udar membro do Governo. E mai tuur nu'udar Deputado e halo intervenção hanessan Deputado, e
agora daudauk nafatin hanessan membro do Governo, ida-ne'e mós ha'u hakarak hussu, ne'e kona-ba
ita respeita regra, fó to’ok carta de suspensão mai mak mai tuur iha Deputado, tanba ita labele halo itania knaar rua hanessan membro do Governo e mós nu'udar Deputado.
Ne'ebe, ha'u hussu ita hotu-hotu halo favor cumpre regra, ita hussik lai Plenária, fó ba bancada
na’in-rua atu resolve, sira atu harii bancada ida UDT ho FRENTI-MUDANÇA ka, ou atu harii
bancada ketaketak para ita resolve tiha, e ita mós labele intervém ema nia direito político hussi
bancada ida-idak ninian, fará mais nu'udar partido político.
Muito obrigada.
Sr. Presidente: — Obrigado ba sugestão hussi Sr.ª Deputada Carmelita.

21 DE JUNHO DE 2018

41

Se nune’e, permite ha'u declara ita suspende lai Plenária uns 10 minutos para Deputado na’in-rua
ne'ebé sugestão oficial ne'e halo sira concentra tiha para halo pronunciamento ruma em relação ba
assunto ida-ne'e para ita bele sai tiha hussi polémica ne'e.
Ha'u hanoin ida-ne'e para ita bele buka solução ida que lailais e justo.
Sr. António da Conceição (PD): — Ponto de ordem!
Sr. Presidente: — Sr. Deputado António, faz favor.
Sr. António da Conceição (PD): — Obrigado, Sr. Presidente.
Ita halo separação de poderes, comunicação ne'e institucional. Ha'u halo ona ha'u-nia carta ba Sr.
Primeiro-Ministro hodi dehan a partir do dia 13 ha'u assume ha'u-nia função hanessan ona mós
Deputado eleito, ne'ebé ha'u mai presta ona juramento iha-ne'e. Comunicação institucional, ha'u iha
ha'u-nia direito ne'ebé atubele exerce iha-ne’e hanessan Deputado ona, embora ha'u-nia função
hanessan Ministro sessa na altura da tomada de posse do novo Governo, e está comunicado. Se la iha
carta iha-ne'e, ne'e la'ós tanba ha'u viola regras ruma.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Então, ha'u hanoin ha'u hussu permissão ita suspende 15 minutos ba concentra
tiha… Depois mai anuncia e ita passa ba ordem do dia.
Obrigado barak.
Pausa ba intervalo depois prolonga to’o lokraik.
Sr. Presidente: — Boa tarde, Sr. Deputado sira.
Ita hahú fali Plenária ba parte lokraik nian, ho continuação agenda ne'ebé ohin dadeer-saan lê tiha
ona. E ha'u, ho quórum ne'ebé iha, declara aberta sessão ba parte lokraik nian.
Iha-ne'e, atubele habadak discussão ida ohin kona-ba constituição das bancadas, ha'u iha carta idane'ebé submissão hussi bancada rua ne'ebé submete tiha ona hussi UDT ho FRENTI-MUDANÇA, e
hanessan ohin ha'u dehan anuncia dadeer, iha requerimento ida para bancada rua ne'e junta hamutuk
de’it hanessan bancada ida ho naran UDT/FRENTI-MUDANÇA. Tanba ne'e mak ha'u fó tempo ba Sr.
Deputado Gilman Exposto, hanessan representante hussi ida-ne'e, atubele halo declaração ida retira
tiha carta requerimento ba formação bancada UDT nian ho FRENTI-MUDANÇA nian atu nune’e ita
bele halo leitura ba carta ida que mai em relação ba atu forma hamutuk bancada ida.
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Em primeiro lugar, ha'u hakarak hussu desculpa ba Plenária tanba ohin tuir loloos dadeer-saan ne'e
halo kedas ação ida-ne'e, atu nune’e labele hetan dificuldades, tanba requerimento ne'e tama mai ohin
dadeer-saan, mas ha'u hakarak considera katak sei iha lai acesso ida, mas como exigência quórum ka
declaração bancada ne'e constitui hussi partido sira, tanba ne'e, ha'u hanoin katak ita bele lê de’it ona
requerimento ne'ebé mai substitui depois, ba bancada sira ne'ebé requere ne'e retira tiha uluk
requerimento ida ba constituição bancada ketak-ketak ne'e, depois mak ita halo leitura ba
requerimento ida be sira na’in-rua atu hakarak forma hamutuk bancada ida de’it.
Hanoin ida-ne'e mak ha'u-nia sugestão ba Plenária, oinsá ita buka solução ba assunto ne'e. Se iha
problema nafatin, ita suspende ida-ne'e ba segunda, depois ita fokus ba agenda ordem do dia, atu
nune’e depois mak ita buka solução ba assunto ne'e iha Plenária tuirmai. Hanoin ida-ne'e ha'u-nia
sugestão, hussu to’ok quórum nia pronunciamento.
Sr. Deputado Antoninho Bianco, halo favor.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Boa tarde, Presidente, Mesa, colega Deputado sira.
Ha'u secunda Presidente nia hanoin, suspende assunto ida-ne'e, ita bá liu agenda ona.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Deputado.
Sr. Deputado Joaquim dos Santos, halo favor.
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Presidente.
Ha'u secunda Presidente ho Camarada Deputado Bianco, ita suspende, matéria ne'e hela ba
segunda, tanba problema compõe bancada ki'ik tolu ne'e sei iha problema uitoan iha… Deputado balu
hanoin la iha problema, mas ha'u haree sei iha problema ida ne'ebé ita seidauk consegue clarifica ihane'e, liga ba artigo 11.º ne'e. Ne'ebe, ita hussik ba segunda.
Se ita tama ba agenda karik, Sr. Presidente, ha'u sugere ita - tanba ohin Presidente dehan be
Presidente da República atu bá rai-li'ur ne’e urgente - então ita bele aprova uluk tiha ponto agenda n.º
5, tanba ne'e discussão ladún barak, depois mak ita segue ponto agenda n.º 1, 2, 3 e 4. Ha'u-nia
proposta ne'e se Deputado ruma secunda, então ita hahú fó uluk assentimento ba Presidente depois
mak bá ponto agenda seluk. Ita hahú uluk agenda n.º 5, ha'u-nia proposta.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado.
Último ba Sr. Deputado Adriano do Nascimento.
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Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Presidente, em princípio, ha'u apoia buat ne'ebé Ita-Boot
hateten, só que ha'u iha preocupação uitoan: se bancada rua ne'e seidauk existe ou bancada ida seidauk
existe, ha'u la hatene oinsá representação iha comissão hirak ne'ebé agora iha ordem ida mai ne'e,
ne'ebé ita atu halo ne'e, comissão permanente buat sira tessik mai ne'e. Então, agenda, tanba ida-ne'e
representa hussi bancada sira-ne'e, se bancada ida-ne'e la iha, ninia representação ne'e halo nu’ussá?
Ida-ne'e mak ha'u-nia… Mas se bele ita fó lai importância ba assentimento ba deslocação Presidente
da República nian ne'e atu nune’e protocolo bele serviço ona antes.
Muito obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado ba distinto Deputado sira-nia comentário.
Ha'u hakarak dehan de’it katak ida-ne'ebé suspende ba líderes bancadas ne'e mak bancada rua:
UDT ho FRENTI-MUDANÇA nian, ida resto la iha problema, ne'e válido.
Agora, segundo, kona-ba agenda, ita sei haree assunto por assunto, tanba problema ida hanessan
ohin Sr. Deputado Adriano dehan maka n.º 1 ho n.º 2 ne'e Mesa seidauk aprova para submete mai,
tanba razão ida-ne'e tem que iha tiha solução ba uluk constituição das bancadas depois mak ita foin
bele distribui Deputado sira bá tuir representação iha comissão ida-idak nian. Tanba ne'e mak, por
enquanto, ha'u informa ba Deputado sira katak cópia seidauk iha Ita-Boot sira-nia mesa tanba
problema ida-ne'e. Ne’ebe, ha'u hussu compreensão distinto Deputado sira.
Hanoin ho concordância sira-ne'e ita avança ba ordem do dia.
Ba ordem do dia, hanessan ohin dehan, 1, 2, ita hela ba semana oin. Ida 3 ne'e ko’alia kona-ba
discussão e votação do projeto de deliberação n.º 4/V — Antecipação do período normal do
funcionamento da 1.ª Sessão Legislativa da V Legislatura, tanba ne'e mak iha tiha ona projeto
deliberação ida ne'ebé apresenta e ha'u hussu Sr.ª Vice-Secretária atubele lê hela projeto de
deliberação, ida-ne'e ba consideração quórum ne'e nian.
Sr.ª Secretária (Isabel Maria B. Freitas Ximenes): — Muito boa tarde, Sr. Presidente, e boa tarde
ba distintos Deputados.
«Projeto de deliberação n.º 4/V — Antecipação do período normal de funcionamento da 1.ª Sessão
Legislativa da V Legislatura.
Considerando o início da V Legislatura, e face à necessidade de o Parlamento Nacional deliberar
sobre o assentimento a deslocação da S. Ex. o Presidente da República ao estrangeiro entre os dias 27
e 30 de junho de 2018, bem como de proceder à apreciação do programa do Governo do VIII Governo
Constitucional e da Proposta de Lei do Orçamento de Estado, o Parlamento Nacional delibera, nos
termos dos artigos 45.º e 48.º do Regimento do Parlamento Nacional, antecipar o início do período
normal de funcionamento da 1.ª Sessão Legislativa da V Legislatura para o dia 21 de junho de 2018.
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Parlamento Nacional, 20 de junho de 2018.
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral».
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Ponto de ordem!
Sr. Presidente: — Obrigado ba leitura.
Tuirmai, ponto de ordem: Sr. Deputado Antoninho Bianco.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Presidente, ha'u ohin ponto de ordem atu hussu tanba texto
ne'e iha ha'u-nia mesa la iha, ne'e mak ha'u atu hussu de’it.
Obrigado.
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Ponto de ordem!
Sr. Presidente: — Di’ak, tuir informação hussi técnico sira katak distribui tiha ona ohin dadeersaan kona-ba texto ida-ne'e. Kona-ba ida n.º 1 ho 2 ne'e mak seidauk distribui.
Tuirmai: Sr. Deputado Joaquim dos Santos. Faz favor.
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — A mesma coisa, Sr. Presidente, tanba texto la iha, ne'e
mak ohin sugere ita atu aprova uluk tiha agenda n.º 5, tanba ne'e la iha discussão naruk ida, agenda n.º
5 ne'e ita aprova uluk tiha depois mak ita passa ba agenda n.º 3, 4. Ida n.º 3 ne'e ha'u hanoin discussão
naruk uitoan, n.º 4 mós ladún discussão naruk, n.º 5 quase la iha ita atu discute saida. Ne'ebe, ha'u
hanoin ita aprova tiha uluk n.º 5 ne'e mak ita hodi hein sira halo distribuição das listas, ita passa ona
ba ida n.º 5 ne'e uluk tiha lai.
Depois, Presidente, ami ohin ko’alia na’in-rua kedas, temi iha-ne'e, Presidente halo finge tiha,
paciência, Ita-Boot mak iha Mesa.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado.
Hakarak clarifica de’it katak ida-ne'e procedimento normal ida que halo quando hahú legislatura
ida, tanba ita-nia eleição ne'e, mandato ne'e hotu iha klaran, então tem que iha deliberação ida-ne'e
para assegura nafatin ita-nia continuação ne'e to’o 14 de setembro. Tanba ita-nia Sessão Legislativa
ida hahú iha 15 de setembro a 14 de setembro; como nia termina, sessão IV Legislatura ninian termina
tiha ona, então ita tem que iha deliberação ida-ne’e para assegura continuidade, se lae então ita tem
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que suspende para to’o dia 15 de setembro mak Parlamento bele funciona, tanba ne’e mak atu
assegura, parece ita bele haree iha Constituição artigo 98.º ne’e.
Orsida ha’u bele hussu técnico sira explica claro liután em relação ba matéria ida-ne’e, tanba idane’e atubele aprova para bele fó dalan, ohin ita halo sessão e sessão sira tuirmai ne’e bele iha. Então,
bele iha ona votação ba autorização consentimento ba S. Ex.ª Presidente ninian halo viagem, tanba
ne’e mak sequência sira-ne’e cita hotu iha deliberação ida-ne’e.
Obrigado.
Faz favor, se sei iha pronunciamento ruma; se la iha ita bá votação.
Sr. Deputado Antoninho Bianco: ponto de ordem.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Presidente, ba ha’u lalika halo deliberação, mós sessão ne’e
aberta tiha ona, sessão ne’e depois início sessão de tomada de posse, ne’e Parlamento funciona
normal, qualquer tempo bele halo deliberação iha Parlamento. Ne’ebe, la precisa prorroga, tanba iha
eleição antecipada ne’e ita la tuir ona Regimento. Tanba ne’e mak la precisa halo prorrogação, é que
se ita tama tiha ona iha tomada de posse ida-ne’e, logo seguinte ita bele halo ona serviço, agora
questão de recesso, buat sira-ne’e mak tem que haree fali buat seluk. Ne’ebe, deliberação liga fali buat
ne’e ona, tanba ita iha período la normal, início de sessão de plenária loloos ne’e depois de tomada de
posse iha dia 13 ne’e, aí, la precisa prorroga, funcionamento normal iha-ne’e, satán Mesa iha leten iha
tiha ona. Agora, deliberação ita foti hanessan ohin ne’e la precisa ona. Ne'ebe, ha’u hanoin ida-ne’e
mesmo la iha, ita bele halo deliberação sobre decisão sira iha agenda tuirmai ne’e.
Presidente, ne’e mak ha’u fó hanoin tanba agora prorrogação la precisa, tanba ita foin mak início,
lalika prorroga, ita foin início iha dia 13, halo nu’ussá mak ita prorroga?! Nune’e, início de ita-nia
legislatura ne’e iha dia 13 de junho, prorroga saida?! Ita-nia mandato ita seidauk tama recesso.
Tanba ne’e mak ha’u hanoin la precisa ida-ne’e e ita tama halo deliberação, kona-ba recesso nian
depois mak ita haree, ne’e buat seluk.
Sr. Presidente: — Tuir loloos ita tem que halo deliberação ida para bele assegura.
Iha dia 13 liubá ita halo de’it sessão ida para halo tomada de posse, depois ita halo reunião líderes
bancadas para hodi aprova agenda, agenda ne’e mak ita lori mai agora ita hodi discute no debate
daudauk ne’e. Tanba ne’e mak tem que formaliza duni, distinto Deputado.
Talvez ida-ne’e mak ita precisa atu acerta, tanba, simplesmente, atubele assegura funcionamento
Parlamento Nacional nian, durante ida-ne’e to’o recesso, para se ita recesso lalika aprova tan
resolução ida, ho deliberação ida-ne’e ne’e nia cobre kedas to’o dia 14 de setembro quando ita tama
fali iha sessão legislativa foun. Ida-ne’e mak intenção hussi projeto ida-ne’e.
Sr. Deputado Adérito Hugo.
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Sr. Adérito Hugo da Costa (CNRT): — Obrigado, Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde ba distinto
Deputado sira hotu.
Ha’u sente, Sr. Presidente, ita continua de’it ona halo aprovação ba projeto deliberação ne’e, tanba
atu preenche requisito sira normal iha situação ne’ebé extraordinária. Ciclo eleição ida liu ba daudauk
ne’e ka ultrapassa, ne’e la’ós ciclo eleição 5 anos normal, situação extraordinária, tan ne’e mak ha’u
sente ita tem que adapta ho situação ne’e.
La iha razão seluk dehan ita atu hakat liu, dehan atividade ne’e bele hala’o ona, ba halo deliberação
sem define antecipadamente início período normal ne’e, tanba ita hatene, ita-nia Regimento hateten
claro tebetebes.
Ne’ebe, Sr. Presidente, ita ba halo discussão e votação ba projeto deliberação.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Deputado.
Tuirmai, ha’u loke ba fórum, se iha pronunciamento ruma.
Halo favor, em primeiro lugar, Sr. Deputado Antoninho Bianco.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Presidente, ita fó hanoin malu.
Baibain atu tama iha período normal funcionamento ne’e, Regimento ne’e regula ba eleição geral
baibain. Ita bele dehan Regimento ne’e out of date ona, tuir loloos. Se liga eleição agora daudauk
liubá ne’e, nia labele saida… Maibé pronto, ita la’o. Maibé, Presidente, recesso labele iha fatin tanba
recesso ne’e ninia significado katak ó serviço tiha fulan hira. Ó foin mai tama ida-ne’e, atu tama ba
recesso, agora la iha sentido dehan recesso ne’e. Ne’ebe, prevê atu recesso ne’e, ita di’ak liu haluhan
tiha de’it, tanba foin mak ita tama, dia 13 foin mak tomada de posse. Deliberação ita foti tiha ona, Sr.
Presidente, la’ós foin mak atu halo, deliberação ita haree, pelo menos iha primeira reunião tiha, ita
toma posse tiha hotu depois mai fali hili Ita-Boot sira ba to’o iha-ne’e, são deliberações, é Plenário,
ne’ebé ita dehan halo deliberação depois de… La’ós, deliberações ita keputusan barak ita foti tiha.
Agora, questão ha’u-nian, mesmo que ida-ne’e lalika mós ita bele ona, período ordem do dia bele
la’o ona para halo votação, ida-ne’e ba ha’u la fó sentido, mesmo que ita hanoin katak dehan prorroga
hanessan uluk. Uluk ne’e ita serviço até fulan hira tama ona atu recesso, período ida-ne’e ita dehan, eh
pá, seidauk, ita prorroga lai, tanba serviço, mas agora ita foin tama serviço ne’e. Agora, ohin 13 de
junho, foin to’o iha ida-ne’e, ne’e normal funcionamento to’o iha-ne’ebé?! Devia ser hanoin para halo
revisão ba Regimento, antes início ida V Legislatura.
Nune’e, ha’u fó hanoin, Sr. Presidente, ba ha’u, ida-ne’e vota mós deliberação ne’ebé hassai ne’e
mós válido; labele prorroga, tanba estamos em processo hela de’it, la prorroga, ne’e continuação ita-
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nia serviço. Pronto, mak ha’u fó hanoin de’it ba Presidente, ida-idak nia interpretação. Ha’u-nia
interpretação mak ne’e, tanba liga ita-nia início de ita halo serviço, V Legislatura foin halo serviço,
hussi dia 13 to’o mai iha-ne’e, seidauk bele prorroga, é continuação da nossa luta, seidauk preenche
tan. Ne’ebe, continuação deliberação bele foti. Ne’ebe, sem ida-ne’e mós bele halo deliberação.
Pronto, ne’e ha’u nia hanoin, ha’u-nia colega sira messak antigo hotu iha-ne’e, maibé pronto, ha’unia hanoin mak ne’e, tanba ha’u halo perspetiva Regimento ida uluk nian ho ida agora ne’e, liga
eleição antecipada ne’e buat foin dala uluk e Sessão legislativa foin hahú 13 de junho to’o agora.
Mak ne’e de’it, Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado.
Se la iha tan objeção ruma, ita avança ba votação.
Prepara ba votação, distinto Deputado sira, votação ba projeto deliberação n.º 4/V. Sr. Deputado
sira ne’ebé vota a favor, contra no abstenção, faz favor.
Hato’o ona ba votação, hetan aprovação ho voto a favor 58, contra 0 no abstenção 4.

Obrigado.
Tuirmai, ita passa ba ponto agenda n.º 5, assentimento à deslocação de S. Ex.ª o Presidente da
República à República da Indonésia.
Ha’u hussu ba Sr.ª Vice-Secretária bele lê hela solicitação ne’ebé hato’o mai hussi S. Ex.ª
Presidente da República.
Sr.ª Secretária (Isabel Maria B. Freitas Ximenes): — Obrigado, Sr, Presidente.
«S. Ex.ª Sr. Presidente do Parlamento Nacional,
Sr. Arão Noé de Jesus da Costa Amaral.
Assunto: Assentimento para ausência do Presidente da República do território nacional, visita de
Estado à República da Indonésia.
Excelência,
Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 80.º e da alínea h) do n.º 3 do artigo 95.º da
Constituição da República Democrática de Timor-Leste, conjugado com os artigos 184.º e 185.º do
Regimento do Parlamento Nacional, serve a presente para solicitar ao Parlamento Nacional o
necessário assentimento à deslocação do Presidente da República à República da Indonésia, em visita
de Estado, com a finalidade de estreitar os laços de amizade que unem estes dois países.
A partida e o regresso ao território nacional da delegação presidencial estão previstos para o dia 27
e 30 de junho de 2018, respetivamente.
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Solicito a V. Ex.ª que transmita a todas as Deputadas e a todos os Deputados os meus melhores
cumprimentos.
Queria aceitar, Sr. Presidente, os protestos da minha mais elevada consideração e estima.
O Presidente da República,
Francisco Guterres Lú-Olo.
Díli, Palácio Presidencial Nicolau Lobato, 18 de junho de 2018».
Sr. Presidente: — Obrigado ba leitura.
Tuirmai, ha’u loke fórum ba intervenção hussi distinto Deputado sira.
Faz favor.
La iha inscrição ruma, tanba ne’e ita procede diretamente ba votação.
Ha’u hussu ba distinto Deputado sira, ne’ebé vota a favor, contra no abstenção, faz favor, foti
cartão.
Hato’o ona ba votação, hetan aprovação ho voto a favor 62, contra 0 no abstenção 0.

Obrigado barak.
Tuirmai, ita passa ba n.º 4, eleição de cinco membros para o Conselho de Administração. Tanba
ida-ne’e la iha problema, bancada lima ne’ebé boot mak iha direito representação, tuir Regimento
katak o máximo número ba Conselho Administração ninian cinco membros, tanba ne’e mak bancada
ki’ik sira la iha direito para bele marca presença ida-ne’e. Tanba ne’e, ha’u hussu ba técnico sira
prepara lista submissão candidatos hussi cada partido lima, hussi FRETILIN, CNRT, PLP, KHUNTO
no PD submete ona, ita hein uitoan sira lori lista mai depois ita vota para aprova hodi halo
constituição ba membros Conselho de Administração nian. Hanoin ha’u hussu ba distinto Deputado
sira ita bele aguarda uitoan.
Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Hussu ponto de ordem!
Sr. Presidente: — Ponto de ordem: Sr. Deputado Adriano Nascimento.
Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Obrigado, Sr. Presidente.
Em princípio, saida mak Presidente hatete ne’e, ha’u aceita, tanba tuir Lei só Deputado na’in-lima
mak atu presente iha Conselho Administração. Só que ha’u haree questão seluk, haree hussi ponto de
vista ética nian, ita composição Bancada seidauk final, ain sorin sei naran sá hela, bancada ida seidauk
iha, ita halo ona eleição… Parte ida di’ak atu facilita serviço, só que questão ida órgão colegial ne’e
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enquanto ai-riin ida seidauk iha ita hakat daudauk ona, ka usa daudauk ona uma, ne’e mós ladún furak
ida. Karik bele, ida-ne’e ita passa ba segunda-feira, atu nune’e composição bancada ne’e hatuur loloos
tiha, depois mak Ita-Boot… Maski sira labele tama, mas agora ne’e questão ida colegial ne’e.
Muito obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Deputado.
Tuirmai: Sr. Deputado Joaquim dos Santos.
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente.
Assunto hanessan ho Deputado Adriano, tanba ohin ita muda ka altera ba segundo ponto agenda
nian, ida atu clarifica composição bancada sira, liuliu bancada ki’ik sira. Tanba ne’e mak ha’u hanoin,
se Plenária concorda, assunto ne’e mós ita agenda ba segunda-feira, para ita claro tiha iha bancadas
parlamentares mak ita foin halo eleição ba membro Conselho de Administração. Mas se Plenária
dehan ida-ne’e la importante, buat ketak ida, ne’e depende ba Plenário; mas ha’u-nia hanoin ami
na’in-rua Deputado nia juízo ne’e bele loos mak ne’e.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Sim, tuirmai: Sr. Deputado Antoninho Bianco.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente.
Ita labele haree tanba sira ki’ik. Sistema proporcional dehan aplica, ha’u haree sira na’in-tolu ne’e
la’ós bancada ida-idak, ha’u dehan sira-ne’e FDD, se sira FDD karik sira mós iha direito. Problema
iha AMP ne’e tem que hatene ita ba hamutuk tem que hamutuk, imi bele rua mós la buat ida. Ne’ebe,
agora Conselho Administração ne’e conselho ida atu aconselha Presidente Parlamento quando iha
concurso ruma mak la loos karik ita tem que fó hanoin ba malu, se partido ki’ik rua-tolu ne’e la tama,
ne’e oin seluk fali. Ha’u hanoin di’ak liu AMP ba rua de’it karik, depois mak seluk ne’e ida-idak tem
que iha, tanba atu ko’alia, halo gestão di’ak iha Parlamento kona-ba recursos ne’ebé iha Parlamento
ne’e, di’ak liu sira mós tama, se sira iha, ne’ebe labele dehan partido boot. Partido boot lae, partido
tolu ne’e mós la messak ba ne’e, ne’ebe ita tem que hatene se buat ne’e 5, então 5 ne’e 2 ba AMP,
resto ne’e ba sira seluk.
Ha’u hanoin nune’e, tanba ne’e di’ak liu Presidente agora lalika lai, ita seidauk halo buat ruma ka
atu reúne Conselho Administração atu ko’alia saida, seidauk, satán ossan duodécimo tan. Bancada sira
mós uluk prevê duodécimo ne’e ba bancada haat nian de’it.
Ne’ebe, agora atu cria bancada barabarak ne’e mós la hatene halo nu’ussá, di’ak liu ita tunda tiha,
ita bá fali buat seluk, hanessan mós ita fó consideração sira na’in-tolu, ita-nia colega distinto
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Deputado na’in-tolu ne’ebé sei halo hela, fó consideração ba malu de’it. Presidente, se concorda di’ak
liu ita adia ba próxima reunião para resolve tiha ida seluk foin mak ita haree ba Conselho
Administração. Ne’e la’ós ba partido sira ne’ebé ohin dehan boot ne’e, ha’u la concorda dehan partido
boot, sira mai representa povo iha-ne’e atu ko’alia ba interesse, halo gestão di’ak Parlamento nian.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado, distinto Deputado sira.
Se Ita-Boot sira bele bá iha Lei LOFAP (Lei da Organização e Funcionamento da Administração
Parlamentar), artigo 8.º, n.º 4: «O Conselho de Administração é constituído por um máximo de cinco
Deputados ou os seus substitutos, em representação de cada uma das bancadas parlamentares, pelo
Secretário-Geral e por um representante dos funcionários Parlamentares ou um seu substituto». N.º 5,
«As bancadas parlamentares indicam os seus representantes e respetivos substitutos no Conselho da
Administração, sendo estes posteriormente eleitos em Plenário», katak ita tem que halo votação
secreta, mesmo que bancada sira mak indigita ida mai. Agora número máximo iha-ne’e, nia hateten
cinco Deputados. Então, se ita halo representativo, ita haree bancada sira boot ne’e mak iha direito ba
halo representação iha Conselho de Administração. Agora nia problema iha IV Legislatura ita iha
bancada lima automaticamente na’in-lima ne’e hotu representado. Mas, agora ho composição ne’ebé
ita iha, ita iha bancada, se proposta ne’ebé tama, iha 8, mas depois ho proposta ida mai fali ohin
dadeer hussu atu rua hamutuk tiha, então ita sei iha entre 7 ou 8 bancadas. Então, sira ne’ebé ida ki’ik
labele tama tanba exigência iha n.º 4 do artigo 8.º hatete katak «O Conselho de Administração é
constituído por um máximo de cinco Deputados…». Tanba ne’e mak ami hanoin nune’e, tanba
bancada rua ne’ebé atu hamutuk filafali mós número ne’e la to’o nafatin atubele hetan assento ida,
tanba ita iha tiha ona limitação de número máximo iha Conselho Administração.
Ha’u hanoin ida-ne’e mak intenção hussi apresentação ida-ne’e, mas cabe ba Plenário mak hanoin
katak se hakarak suspende lai, para hussik dala ida de’it ba segunda-feira, ok, mas se ita aprova ohin
mós la iha impacto ida, tanba sei la iha mudança ida.
Tuirmai: Sr.ª Deputada Josefa Pereira.
Sr.ª Josefa Álvares Pereira Soares (FRETILIN): — Obrigada, Sr. Presidente.
Boa tarde ba Ita-Boot, colega Deputado sira hotu.
Sr. Presidente, ha’u hanoin hanessan ne’e, Sr. Presidente dehan tem que mai hussi partido boot, iha
alínea 4 do artigo 8.º nia la hatete dehan precisamente tem que mai hussi partido boot, mas iha-ne’e
bele mós ita hili hussi partido ki’ik sira-ne’e, iha-ne’e eleição. Portanto, la precisamente mai hussi
partido boot, se ita hakarak representação hussi partido boot, então mak hanessan ohin Sr. Presidente
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hatete, mas iha-ne’e la ko’alia buat ruma katak partido boot sira mak tem que iha sira-nia
representação, precisamente contrário ho saida mak ita hahú ho buat ida dehan formação de bancadas.
Ha’u la compreende, iha-ne’e hatete «…de cada uma das bancadas parlamentares…», agora, foin
daudauk Sr. Presidente temi fali dehan bancada rua-rua, suprime tiha ida forma fali rua. Se buat sirane’e runguranga hela de’it hanessan ida-ne’e, ha’u hanoin, Sr. Presidente, ita hanoin didi’ak lai, tetu
didi’ak lai e depois mak ita passa ba votação.
Ha’u haree buat ida-ne’e la precisamente, la iha direito ida iha-ne’e dehan katak atu fó ba bancadas
parlamentares boot, maibé, Sr. Presidente, ha’u hanoin katak ita sei iha hela dilema ida ho formação
constituição de bancadas. Tanba ida-ne’e, ha’u hanoin tetu didi’ak lai antes ita tama ba hili membro
Conselho de Administração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado ba sugestão e bele lori ita clareza liu.
Ha’u-nia interpretação ne’e katak ita atu apresenta lista ne’e mai por bancada ida tanba ita sei vota.
Agora, se interpretação katak ita hotu-hotu apresenta lista candidatura mai rame-rame depois ita vota
para ida ne’ebé votos barak liu nia mak bá, ida-ne’e mak ha’u-nia dúvidas em relação ba atu halo
votação oinsá atu hetan na’in-lima ne’e. Tanba ne’e mak talvez sei precisa ita discute kle’an liu oinsá
ita formaliza oinsá atu apresenta candidatos, e depois processo procedimento vota ne’e oinsá, tanba
ida-ne’e tem que voto secreto ba na’in-lima ne’e.
Agora, se ita hakarak nune’e, então ita tem que apresenta lista ne’e, la’ós mai por bancada ona, mas
depende ona ba fórum mak aprova, se lista na’in-lima ne’e liu, lima ne’e mak ba representa sem bele
haree ona bancada. Ha’u hanoin problema mak ida-ne’e representação bancada bele la iha tiha quando
ita depende ba maioria.
Agora, solução saida mak ha’u hakarak dehan atu oinsá ita bele buka solução ba ida-ne’e, mas se
ita hakarak bá ho ida-ne’ebá, ha’u concorda, ba bancada sira apresenta lista candidatura na’in-lima
mai, ita vota, lista ne’ebé passa, nia mak ba representa iha Conselho de Administração. Ida-ne’e mak
ha’u hanoin katak atu labele iha ida-ne’e, mak ha’u-nia sugestão ohin ne’e oinsá bancada maioria sirane’e representado iha-ne’ebá. Ida-ne’e mak ha’u-nia opção.
Tuirmai: Sr.ª Deputada Fernanda Lay.
Sr.ª Maria Fernanda Lay (CNRT): — Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ha’u atu fó hanoin de’it ba Assembleia ida-ne’e katak votação para os membros do Conselho de
Administração é importante, tanba ita seidauk iha Orçamento Geral do Estado, e Parlamento nia
orçamento de’it mós ita seidauk tau matan. Tanba ita-nia orçamento integra iha Orçamento Geral do
Estado, é preciso membros da Administração ne’ebé eleitos foun para haree ita-nia orçamento 2018
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ne’e, atu duodécimo nafatin nia receitas oinsá, para ita bele resolve Orçamento Geral do Estado ba
tinan oinmai.
Muito obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr.ª Deputada.
Tuirmai: Sr. Deputado Adriano Nascimento.
Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Presidente, dala ida tan iha Regimento ne’e hatete «…as
bancadas…», ne’e significa katak bancada hotu-hotu. E depois iha Regimento mós la hatete «…as
bancadas maiores…», buat ne’e claro. Só que Lei LOFAP ne’e dehan lima de’it. Agora, ne’e
realidade ida-ne’ebé ita considera.
Presidente nia hanoin ne’e loos, só que hanessan ohin ha’u hatete, ita-nia colega ida sei hela iha
varanda ita han uluk ona, questão ne’e ida-ne’e de’it, questão ética. Ita han messamessak, bikan tarutu,
kanuru tarutu, colega ne’e haree hela e depois kabeen turu tun, ne’e mak ladún furak. Tanba ida-ne’e
mak la iha buat ida, ita adia tiha, ho entendimento ne’ebé ohin Presidente hatete ne’e, segunda-feira
depois sira resolve tiha para ita-nia colega sira tama iha laran tiha e depois mak ita vota.
Ha’u hanoin ida-ne’e mak intenção ne’e, questão ética, questão de coletividade nu’udar órgão
colegial. Tanba ita dehan «…as bancadas parlamentares…», ne’e significa katak sira FRENTIMUDANÇA no UDT, ne’ebé sira sei iha problema ne’e, sira-ne’e hotu mós bancadas hotu. Se ihane’e Regimento hatete «…as bancadas maiores», ah, ne’e buat seluk ida.
Muito obrigado.
Ha’u hussu licença tanba ha’u iha assunto ida atu trata, ne’ebe, desculpa.
Sr. Presidente: — Obrigado barak.
Sugestão ne’e di’ak, pertinente. Pronto, se ita hotu-hotu considera dehan hanessan ne’e, mesmo que
orsida mós la iha impacto ida, pronto, ita bele suspende hotu ba segunda-feira e depois de concluída
constituição das bancadas.
Ha’u hanoin ita to’o de’it ba ne’e, tanba la iha tan agenda seluk ba matéria loraik ida-ne’e. Agenda
ba semana oin: 1 - Discussão e votação do Projeto de Deliberação n.º 2/V — Constituição das
Comissões Especializadas Permanentes; 2 - Discussão e votação do Projeto de Deliberação n.º 3/V —
Constituição da Comissão Permanente; e 3 - Eleição dos 5 Membros para o Conselho de
Administração.
Ha’u hanoin ho sugestão ne’ebé Deputado sira sugere, Mesa considera.
Obrigado barak ba Ita-Boot sira, se la iha tan assunto ida atu trata, ha'u declara encerra sessão ba
lokraik ne’e nian.
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Obrigado barak, boa tarde e até amanhã.

Horas hatudu tuku 16 liu minuto 07 loro-kraik.
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