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SUMÁRIO
Sr. Presidente loke sessão plenária iha tuku 10 liu
minuto 3 dadeer.
Parlamento Nacional inicia sessão ne’e hodi halo
leitura, discussão no aprovação ba Voto n.º1/V - Voto de
Pesar pelo falecimento de Cecílio Caminha Freitas.
Iha tuku 10 liu minuto 7 dadeer, caravana ho mateissin Sr. Cecílio Caminha Freitas nian ne’ebé leba hussi

Ximenes),

Sr.

Deputado

sira,

Ex-Presidente

do

Parlamento Nacional, Sr. Vicente da Silva Guterres,
família enlutada, funcionário no assistente sira hodi simu
mate-issin.
Depois de ne’e, hotu-hotu hamriik hodi halo execução
ba hino nacional «Pátria» no tuir kedas ho minuto de
silêncio.

membro PNTL, hussi unidade Corpo Segurança Pessoal

Tuirmai, Sr. Presidente fó biban ba Deputado sira

(CSP), no acompanha hussi Secretário-Geral Parlamento

hussi Bancada Parlamentar PUDD, UDT/FM, PD,

Nacional, Sr. Adelino Afonso de Jesus, faluk, oan-kiak, no

KHUNTO, PLP, CNRT no FRETILIN hodi hato’o sira-nia

família tomak tama iha Sala Plenário. Durante ne’e toca

declaração no sentidas condolências ba família hussi Sr.

música instrumental «Il Silenzio».

Ex-Deputado Cecílio Caminha Freitas ne’ebé fila ona ba

Iha Plenário laran hein ona hussi Sr. Presidente do

Aman Maromak nia Kadunan Santo.

Parlamento Nacional (Arão Noé de Jesus da Costa

Sr. Presidente taka sessão solene ne’e iha tuku 11 liu

Amaral), Sr.ª Secretária da Mesa (Isabel Maria B. Freitas

minuto 8 dadeer no tuir kedas Sr. Presidente ho membro
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da Mesa sira, hamutuk ho Sr. Deputado sira seluk, Sr.
Secretário-Geral,

Adjunto

do

Secretário-Geral

no

funcionário balu hakat ba Sala klaran ne'ebé mate-issin
rai bá hodi fó última homenagem ba Sr. Cecílio Caminha
Freitas.
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Sr. Presidente: — Horissehik, iha reunião líderes das bancadas ita atu halo agenda extraordinária ba
reunião plenária extraordinária iha sábado, 30 de junho de 2018, ho sessão Período Antes da Ordem do
Dia: Aprovação de voto de pesar pelo falecimento de Cecílio Caminha Freitas, ho Ordem do Dia: sessão
solene homenagem ba Cecílio Caminha Freitas ninia mate-issin.

Horas hatudu tuku 10 liu minuto 3.
Ita bá diretamente ba Sr.a Secretária, bele halo leitura ba aprovação ba voto de pesar ba falecimento
do Sr. Cecílio Caminha Freitas, faz favor.
Sr.a Secretária da Mesa ( Isabel Maria Barros Freitas Ximenes): — Obrigada, Sr. Presidente.
Bom dia, Sr. Presidente, Vice-Presidentes, distintos Deputados no distintas Deputadas, no mós
família hussi saudoso Cecílio Caminha Freitas.
Permite ha'u halo leitura voto de pesar pelo falecimento de Cecílio Caminha Freitas.
«Faleceu no passado dia 27 de junho de 2018, em Bali, Indonésia, aos 45 anos de idade, o antigo
Deputado ao Parlamento Nacional Cecílio Caminha Freitas.
Cecílio Caminha Freitas nasceu em Lospalos, Lautém, em 11 de maio de 1973, filho de José Caminha
e Cecília de Jesus Caminha.
Durante a sua juventude, Cecílio Caminha opôs-se com determinação à ocupação indonésia de
Timor-Leste.
Após conclusão dos estudos secundários em Lospalos, Cecílio Caminha trabalhou em Díli na
organização não-governamental BIAHULA, na área da água potável e saneamento. Através do trabalho
desenvolvido nesta organização, e sob o nome de código «Ratu Mean» ou «Ratu Mimiraka», colaborou
com a frente clandestina e prestou apoio aos guerrilheiros das FALINTIL, particularmente nas Regiões
II e III. Em 1998, através de contactos com membros da RENETIL em Jacarta, envolveu-se na
organização de um encontro de estudantes indonésios pró-democracia com elementos das FALINTIL
da região I.
Após a independência do país, Cecílio Caminha continuou o seu trabalho de intervenção social e
humanitário.
Entre 2000 e 2001, foi diretor executivo do Fórum de Organizações Não-Governamentais
(FONGTIL), tendo colaborado na elaboração de obras publicadas por esta entidade. Em outubro de
2001 integrou o painel de seleção dos Comissários para a CAVR.
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Concluiu o curso de Direito Humanitário Internacional na Universidade de Chulalongkong em
Banguecoque, Tailândia, tendo mais tarde fundado a organização não-governamental East Timor
People’s Action (ETPA).
Foi Deputado ao Parlamento Nacional, eleito pelo Partido Congresso Nacional para a Reconstrução
de Timor-Leste, entre 2007 e 2012, tendo ocupado durante a II Legislatura o cargo de Vice-Presidente
da Comissão de Economia, Finanças e Anticorrupção.
Era atualmente Presidente do Bloco Unidade Popular coligação de que foi um dos fundadores em
2015.
Reunido em sessão plenária, o Parlamento Nacional expressa o seu pesar pelo falecimento de Cecílio
Caminha Freitas e apresenta sentidas condolências à sua esposa, aos filhos e à demais família enlutada.
Aprovado em 30 de junho de 2018,
Publique-se.
O Presidente do Parlamento Nacional,
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral ».
Sr. Presidente: — Obrigado barak, ba Sr.a Secretária nia leitura.
Tuirmai, ha'u loke ba apreciação e atu informa de’it ba Deputado sira katak mate-issin iha tiha ona
oin. Iha sugestão ruma atu hadi’a? Se la iha, ita bele bá votação para aprova tiha voto de pesar ne’e,
tanba ne’e mak ha'u loke sessão ba distinto Deputado sira-nia intervenção.
Sr. Deputado Adérito Hugo, faz favor.
Sr. Adérito Hugo da Costa (CNRT): — Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Deputado sira hotu no ba
família tomak ne’ebé marca presença iha-ne’e.
Sr. Presidente, ha'u observa de’it situação ida, tanba matebian Cecílio Caminha mate hussik hela
ninia sobrevivente sira hanessan ninia feen no oan, ha'u hanoin katak se la sala ita aprova tiha bá, mas
completa ho ninia feen ho nia oan sira iha-ne’e, sobrevivente sira, tanba ne’e documento oficial.
Sr. Presidente, ida-ne’e de’it ha'u-nia observação.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado ba sugestão.
Depois iha redação final ita bele inclui tan frase ida-ne’e ba Mesa considera.
Sei iha tan sugestão ruma, halo favor distinto Deputado sira.
Se la iha sugestão ruma tan, mai ita prepara ba votação ba aprovação voto de pesar pelo falecimento
de Cecílio Caminha Freitas.
Sr. Deputado sira ne’ebé mak vota a favor, contra no abstenção, halo favor.
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Hato’o ona ba votação, hetan aprovação ho voto a favor 46, contra 0 no abstenção 0.

Obrigado barak.
Mai ita hela hakmatek iha fatin hodi hein mate-issin tama mai iha Plenária tanba iha tiha ona oin.
Ne’ebe, ha'u hussu distinto Deputado sira bele mantém iha fatin para ita prepara tama ba Ordem do Dia,
sessão solene homenagem ba Cecílio Caminha Freitas.
Obrigado barak.
Sr. Mestre de Cerimónias (Danilo Barros): — Senhoras e Senhores, dentro de instantes, daremos
início à Sessão Solene de Homenagem à Memoria do Saudoso Cecílio Caminha Freitas, antigo
Deputado da II Legislatura.

Iha momento ne’ebá urna saudoso Cecílio Caminha Freitas nian to’o iha Sala Plenário no hotu-hotu
hamriik hodi simu.
Sr. Mestre de Cerimónias (Danilo Barros): — Continuemos de pé para ouvirmos a execução do
Hino Nacional da República Democrática de Timor-Leste e para fazermos um minuto de silêncio
dirigido por S. Ex.ª o Presidente do Parlamento Nacional.

Execução ba hino nacional «Pátria».
Sr. Presidente: — Distinto Deputado no família sira hotu ne’ebé presente iha Salão ida-ne’e, mai ita
hakru’uk hodi fó honra ba saudoso Cecílio Caminha nia mate-issin liuhossi um minuto de silêncio.
Um minuto de silêncio hahú!
Srs. Deputados, Sr.as Deputadas, família enlutada no assistente sira hakru’uk hodi fó homenagem
ba Sr. Cecílio Caminha Freitas.
Sr. Presidente: — Remata, obrigado.
Sr. Mestre de Cerimónias (Danilo Barros): — Srs. Convidados e ilustres Deputados, peço-vos para
se sentarem.
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Sr. Presidente: — Distintos Deputados, família no maluk sira hotu presente iha Salão ida-ne’e, ha'u
declara aberta sessão solene ba homenagem em memória ba saudoso Cecília Caminha Freitas, antigo
Deputado da II Legislatura, iha sábado, dia 30 de junho de 2018.
Tuirmai, ha'u entrega ba Sr.ª Secretária atu halo leitura ba Voto de Pesar ne’ebé Parlamento aprova
atu fó honra ba saudoso Cecílio Caminha Freitas, hanessan antigo Deputado da II Legislatura.
Tempo ha'u fó.
Sr.ª Secretária da Mesa (Isabel Maria B. Freitas Ximenes): — Obrigado, Sr. Presidente.
«Voto n.º 1/V-Voto de Pesar pelo falecimento de Cecílio Caminha Freitas.
Faleceu no passando dia 27 de junho de 2018, em Bali, Indonésia, aos 45 anos de idade, o Antigo
Deputado ao Parlamento Nacional, Cecílio Caminha Freitas.
Cecílio Caminha Freitas nasceu em Lospalos, Lautém, em 11 de maio de 1973, filho de José Caminha
e de Cecília de Jesus Caminha.
Durante a sua juventude, Cecílio Caminha opôs-se com determinação à ocupação indonésia de
Timor-Leste.
Após conclusão dos estudos secundários em Lospalos, Cecílio Caminha trabalhou em Díli na
organização não-governamental BIAHULA, na área da água potável e saneamento. Através do trabalho
desenvolvido nesta organização, e sob o nome de código «Ratu Mean» ou «Ratu Mimiraka», colaborou
com a Frente Clandestina e prestou apoio ao guerrilheiros das FALINTIL, particularmente nas Regiões
II e III. Em 1998, através dos contactos com membro da RENETIL em Jacarta, envolveu-se na
organização de um encontro de estudantes indonésios pró-democracia com elementos das FALINTIL
da Região I.
Após a independência do país, Cecílio Caminha continuou o seu trabalho de intervenção social e
humanitário.
Entre 2000 e 2001, foi diretor executivo do Fórum de Organizações Não-Governamentais
(FONGTIL), tendo colaborado na elaboração de obras publicadas por esta entidade. Em outubro de
2001 integrou o papel de seleção dos Comissários para a CAVR.
Concluiu o seu curso de Direito Humanitário Internacional na Universidade de Chulalongkong em
Banguecoque, Tailândia, tendo mais tarde fundado a organização não-governamental East Timor
People’s Action (ETPA).
Foi Deputado ao Parlamento Nacional, eleito pelo Partido Congresso Nacional para a Reconstrução
de Timor-Leste, entre 2007 e 2012, tendo ocupado durante a II Legislatura o cargo de Vice-Presidente
da Comissão de Economia, Finanças e Anticorrupção.
Era atualmente Presidente do Bloco Unidade Popular, coligação de que foi um dos fundadores em
2015.
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Reunido em sessão plenária, o Parlamento Nacional expressa o seu pesar pelo falecimento de Cecílio
Caminha Freitas e apresenta sentidas condolências à esposa Márcia do Rego Caetano, aos filhos António
P. Caetano Caminha, Cecília A. da Graça Caetano Caminha, Nazarato Freitas Caminha e Neza Caetano
Caminha e à demais família enlutada.
Aprovado em 30 de junho de 2018.
Publique-se.
O Presidente do Parlamento Nacional,
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral.».
Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr.ª Secretária da Mesa ne’ebé halo tiha ona leitura ba voto de pesar.
Tuirmai, em seguida, ha'u fó tempo ba representante bancada ida-idak atu halo intervenção. Ne’e
breves palavras, primeiro, ha'u fó uluk ba Sr. Deputado Presidente Bancada PUDD. Faz favor.
Sr. António de Sá Benevides (PUDD): — Obrigado, Sr. Presidente.
Respeito ba Ita-Boot, Presidente, ba distinto Deputado sira hotu, hato’o mós ha'u-nia respeito ba
família matebian maun Cecílio Caminha nian.
Uluknanai, lori Partido Unidade Desenvolvimento Democrático PUDD, hakarak hato’o ami-nia
sentidas condolências ba família matebian ex-Deputado Cecílio Caminha Freitas.
Ita hotu hatene, ita hotu conhece maun Cecílio Caminha, iha tempo resistência nia serviço maka’as
tebes atu lori Timor ba ukun-an. Iha tempo ukun-an, hanessan ativista, nia mós continua serviço iha
agência barak atubele halo desenvolvimento ba ita-nia Rain. E ikus hanessan ex-Deputado serviço iha
Uma-Fukun Parlamento para bele tau matan ba ita-nia Governo, ba desenvolvimento ita-nia Nação.
Maun Cecílio Caminha, ex-Deputado Cecílio Caminha, sai hanessan figura modelo ba jovem sira
hotu, liuliu mai ami PUDD (Partido Unidade Desenvolvimento Democrático), ne’ebé hanessan partido
foun, partido jovem, atu aprende e banati tuir buat di’ak tomak ne’ebé ita-nia ex-Deputado, maun
Cecílio Caminha, hussik hela.
Ha'u hanoin, Sr. Presidente, intervenção hussi atan ha'u, PUDD nian, mak ne’e de’it.
Muito obrigado, Sr. Presidente
Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Presidente Bancada PUDD.
Tuirmai: Sr. Deputado Presidente Bancada UDT/F-MUDANÇA. Faz favor.
Sr. Gilman A. Exposto dos Santos (UDT/FM): — Obrigado, Sr. Presidente.
Bom dia ba Sr. Presidente, colega Deputado sira hotu, ho família matebian ex-Deputado Cecílio
Caminha.
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Uluknanain ami representante Bancada UDT/FRENTI-MUDANÇA, ami fó ami-nia sentidos
pêsames ba família tomak, liuliu ba matebian nia esposa no oan sira.
Ha'u conhece matebian Cecílio Caminha iha tinan 2001, wainhira matebian assume cargo hanessan
Diretor NGO Forum atau FONGTIL. Ohin hassoru malu iha-ne’e, só para atu fó homenagem ba
matebian, triste tebes, Timor lakon ema ida que di’ak, ema ida que sei bele contribui ho nia hanoin di’ak
ba ita-nia Rain Timor iha futuro. Maibé, Maromak mak kaer ita-nia destino e Maromak decide oin seluk.
Ohin matebian, ho nia otas ida que nurak, hussik hela ita hotu. Fatin ida-ne’e, Uma-Fukun
Parlamento, sei la haluha nune’e de’it Ita-Boot nia passagem no Ita-Boot nia contribuição ba rai Timor.
Nune’e mós povo Timor sei la haluha ita-nia hanoin di’ak no ita-nia hakarak atu serbí no foti sira iha
tempo liubá.
Ikusmai ami harohan ba matebian Cecílio Caminha atu hetan fatin di’ak iha Maromak nia Kadunan
Santo. Amém.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Presidente da Bancada UDT/FM.
Tuirmai: Sr. Presidente da Bancada PD. Faz favor.
Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Obrigado.
Ami-nia hakru’uk no monu ain ba amigo Cecílio Caminha Freitas, ami-nia respeito ba Presidente do
Parlamento Nacional no Membro da Mesa sira hotu, Presidente da Bancada Parlamentar sira hotu,
maluk Deputado sira, ami-nia domin no solidariedade ba família amigo Cecílio nian no público tomak.
Ohin, loron ida-ne'ebé sussar tebetebes ba ita, nu’udar membro Parlamento Nacional Timor-Leste,
tanba ita-nia amigo Cecílio Caminha Freitas hatoba an iha ita-nia oin hodi prepara an ba mundo rohan
laek.
Amigo, ami-nia matan-been no tristeza sei la satan ita-nia passagem ba fatin rohan laek ne'ebé hatuur
nanis ona ba ita atu la’o tuir. Maibé, nu’udar amigo no nu’udar companheiro da luta, ami, quadro no
militantes Partido Democrático, nia domin no oração ba Ita mak sei hamaluk Ita-nia passagem tomak,
bassá Ita-nia moris iha mundo hodi hamaluk ami nu’udar missão ida-ne'ebé iha nia rohan no iha nia
ninin atu hakotu. Tanba ne’e la’o ona bá, la’o ho ami-nia oração no la’o ho ami-nia domin tomak, bassá
ohin ita hakotu duni ona missão ida-ne’e hodi haksumik an internamente hussi ami hotu nia leet. Nune’e
ami haree de’it ona Ita-nia ilas iha foto, ami conta de’it ona kona-ba Ita-nia hahalok no obra tomak
ne'ebé Ita hussik ba ami iha batalha política, iha vida família no vida Nação nian.
Hussi ohin ba oin, ami sei la rona tan Ita-nia lian hodi hato’o kona-ba Ita-nia preocupação, confiança
no esperança ba malu atu hadi’a povo nia moris no moris Nação Timor-Leste nian liuhossi espaço
político partidário no Parlamento Nacional nu’udar fatin ne'ebé Ita haknaar an durante tinan hirak liubá.
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Maski Ita haksumik an ona hussi ami hotu nia matan, ami consciente nafatin katak Cecílio Caminha
Freitas kuda ona fini liderança transformadora hodi hamoris no haburas modelo liderança ida ba geração
foun, atu hatutan ukun hussi funu no resistência ba desenvolvimento vida humana, dignidade Nação no
credibilidade liderança.
Ita-nia obra política sei inspira ami-nia pensamento lógico no ação estratégica, Ita-nia liafuan hirak
ne'ebé Ita haklaken ba ami nu’udar Presidente BUP (Bloco Unidade Popular), no Vice-Presidente
Comissão C iha II Legislatura Parlamento Nacional Timor-Leste, sei transforma ami-nia hahalok no
ami habiit ami-nia esperança hodi haknaar an iha vida política partidária.
Obrigado, tanba Ita hatuur an nu’udar amigo boot Partido Democrático iha batalha política partidária
iha Nação ida-ne’e. Obrigado, tanba Ita hametin laço fraternidade hodi hamaluk ami nu’udar maun no
alin, feton no naan, nu’udar família iha Timor-Leste ida de’it.
Ami, quadros no militantes Partido Democrático, ho laran todan no sussar tebetebes hato’o de’it ba
amigo, ba companheiro no ba Presidente Cecílio Caminha Freitas, boa viagem, adeus, adeus, no adeus
para sempre.
Muito obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Vice-Presidente Bancada PD.
Tuirmai: Presidente da Bancada KHUNTO. Faz favor.
Sr. António Maria Nobre A. Tilman (KHUNTO): — Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom dia ba Sr. Presidente, colega Presidente da Bancada sira hotu, distintos Deputados presentes
iha-ne’e, ba família boot companheiro Cecílio Caminha Freitas, esposa, oan ho família hotu.
Uluknanain ami hakarak hato’o ami-nia sentidas condolências ba família enlutada. Bancada
KHUNTO iha Uma-Fukun Parlamento Nacional triste boot wainhira simu recado kona-ba ex-Deputado
CNRT, companheiro Cecílio Caminha Freitas, ne'ebé hakotu iis iha Hospital Kasih Ibu, Denpasar, iha
loron hirak liubá.
Lori naran no família boot Partido KHUNTO nian, hussi Conselheiro Máximo ho quadro nacional
tomak no militantes Partido KHUNTO nian, liuhossi Bancada iha Uma-Fukun Parlamento Nacional,
hato’o ami-nia sentido tristeza kle’an tebes ba família enlutada.
Ita hotu hatene katak ex-Deputado Cecílio mós nu’udar inspirador boot ida ba juventude TimorLeste. Matebian hahú nia carreira política ho profissional iha Uma-Fukun Parlamento Nacional
hanessan Deputado eleito hussi Bancada Parlamentar CNRT iha II Legislatura 2007-2012. Iha tinan
hirak liubá matebian mós ho laran kmanek harii Bloco Unidade Popular hodi ba compete iha eleição
parlamentar 2017, no BUP hetan simpatia aas tebes hussi povo Timor-Leste tanba nia ideia, programa
popular sira, ba povo Timor-Leste.
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Bancada KHUNTO dala ida tan hato’o sentidas condolências profundas ba esposa, oan ho família
boot companheiro Cecílio Caminha Freitas. Ami-nia oração atu família forte nafatin iha tempo difícil
ida-ne’e. Nu’udar timoroan ita hotu sente lakon tebes.
Adeus, saudoso Cecílio Caminha Freitas, descanse em paz.
Obrigado.
Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Presidente Bancada KHUNTO.
Tuirmai, tempo ba Sr. Presidente Bancada PLP. Halo favor.
Sr. Francisco de Vasconcelos (PLP): — Obrigado, Sr. Presidente.
Bom dia ba Sr. Presidente, bom dia ba colega Deputado sira, família matebian, família enlutada sirane'ebé ohin dadeer-saan marca presença iha Uma-Fukun Parlamento Nacional.
Bancada Partido Libertação Popular, em primeiro lugar, hato’o ami-nia sentidas condolências
profundas ba família enlutada matebian Cecílio Caminha Freitas ne'ebé fila hikas ona ba Na’i Maromak
nia Kadunan Santo.
Horissehik iha Sala de Conferências, iha Conferência de Líderes das Bancadas, wainhira rona katak
colega ex-Deputado Cecílio Caminha Freitas fila hikas ba Na’i Maromak nia Kadunan Santo, ami sente
hakfodak tebes, tanba sei lembra iha tinan kotuk, pessoalmente, ha'u hassoru nia dala haat hodi ko’alia
kona-ba passagem, ko’alia mós kona-ba política, e nia mós fó inspiração ba Partido Libertação Popular,
tanba nia tau nia preocupações ba partido sira-ne'ebé foun, ne'ebé usa líder resistência sira. Tanba ne’e
maka ami sente triste tebes, mas ida-ne’e mak ita-nia realidade. Realidade moris ita ema moris nian,
tanba Na’i Maromak rassik compara ita ema hanessan ai-funan ne'ebé nia buras, nia matak, iha dadeer,
depois namlaik iha loraik. Ita ema nia moris mak hanessan ne’e. Maibé, hussi Bancada PLP sente lakon
tebes, mesmo conhece malu ho dook, conhece hanessan colega, mas nia mós fó ona nia contribuição ba
ita-nia processo construção Estado Timor-Leste. Fó nia contribuição, liuliu iha Uma-fukun ida-ne’e,
ne'ebé nia mós encaixa an iha Partido CNRT, tanba ne’e mak ita sente lakon.
Ne’e duni, Bancada PLP continua halo oração, reza ba Na’i Maromak, para Na’i Maromak bele fó
kbiit ba família sira-ne'ebé matebian hussik hela. Na’i Maromak nu’udar consolador, nia sei consola
família sira hodi hassoru situação real ida-ne’e. Tanba ida-ne’e mak, dala ida tan, hussi Bancada PLP
hato’o ami-nia sentidas condolências profundas ba família tomak, dook ka bessik, sira-ne'ebé la iha ihane’e, ami hotu nia oração atu Na’i Maromak sei fó força nafatin ba Ita-Boot sira hodi hala’o Ita-Boot
sira nia moris hodi hassoru situação real ida-ne’e.
Mak ne’e de’it, Sr. Presidente.
Obrigado.
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Sr. Presidente: — Obrigado ba Sr. Presidente da Bancada PLP.
Tuirmai: Sr. Deputado Presidente da Bancada CNRT. Faz favor.
Sr. Duarte Nunes (CNRT): — Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ami-nia respeito tomak ba Ita-Boot, ba colegas Deputados no mós ba família husi ita-nia colega
Cecílio Caminha ne'ebé acompanha mai iha fatin ida-ne’e.
Família boot Partido CNRT no Bancada Parlamentar iha Uma-Fukun ida-ne’e sente triste tebes
wainhira rona katak ex-Deputado Bancada CNRT iha Legislatura 2007 to’o 2012, companheiro Cecílio
Caminha, hakotu iis iha Hospital Kasih Ibu, Denpasar, Bali.
Ami, Bancada Parlamentar CNRT, lori partido nia membros tomak, quadros no mós colegas
Deputados hussi Bancada nian, iha oportunidade ida-ne’e, hato’o ami-nia sentimento triste ida kle’an
tebes ba saudoso companheiro Cecílio Caminha nia família boot, liuliu ba nia esposa ho oan-kiak sira
ne'ebé acompanha mai iha-ne’e.
Ita hotu hatene katak ex-Deputado Cecílio hanessan jovem político ida ne'ebé bele sai exemplo ba
jovem timoroan sira no mós ba quadros políticos foun iha Partido CNRT. Saudoso nu’udar ativista
ne'ebé mós fó nia contribuição ba luta libertação iha tempo ocupação militar Indonésia, to’o TimorLeste hetan ukun-an.
Matebian hahú carreira política nu’udar Deputado eleito hussi Bancada CNRT iha II Legislatura
2007-2012 iha Uma-Fukun Parlamento Nacional. Hafoin hussi CNRT hetan experiência, saudoso
matebian ho coragem halibur força política lubun ida iha Timor-Leste, no ikusmai harii Bloco Unidade
Popular, ho hanoin, ho esperança, atu contribui ba desenvolvimento Timor hodi concorre iha eleição
parlamentar 2017. Hussi saudoso Cecílio nia obra ida-ne’e, BUP hetan simpatia hussi povo TimorLeste, tanba nia ideia no programa ne'ebé hamossu interesse ba povo nia moris.
Ikusliu, ami, Bancada CNRT, dala ida tan ho domin hato’o sentidas condolências profundas ba
família saudoso companheiro Cecílio, no mós faluk ho oan sira. Ami-nia oração acompanha nafatin e
iha tempo difícil ida-ne’e atu família forte nafatin hodi simu situação ne'ebé mossu.
Partido no Bancada CNRT sente lakon jovem político timoroan ida ne'ebé dinâmico no aten-barani
tebes.
Adeus, saudoso companheiro Cecílio, descanse em paz.
Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente: — Obrigado, Sr. Presidente Bancada CNRT.
Tuirmai fó tempo ba Sr. Vice-Presidente Bancada FRETILIN. Tempo no fatin ami fó. Faz favor.
Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente.
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Bom dia ba audiente tomak, bom dia ba família hussi matebian nian, colegas Deputados.
Bancada FRETILIN regista memória lubuk ida hussi saudoso Cecílio Caminha. Em primeiro lugar,
molok atu descreve buat ruma kona-ba memória Saudoso Cecílio Caminha nian, Bancada FRETILIN
lori Partido FRETILIN ou militante tomak hato’o ba feto-faluk ho oan-kiak sira no família tomak hussi
saudoso nian, sentidas condolências. Hato’o mós sentidas condolências ba família boot Bloco Unidade
Popular (BUP).
Cecílio Caminha durante hamutuk ho ita iha Parlamento, iha período II Legislatura, nia hatudu ninia
hahalok ou ita bele considera hanessan espírito político tolu ne'ebé ami regista:
Nia ema ida que crítico no aberto, buat ne'ebé loos nia defende to’o mate bandeira hun, buat ne'ebé
la loos nia contra to’o hetan mudança, e nia hatudu iha ninia comportamento e ita regista.
Ida seluk mak nia relação di’ak ho ema hotu, bele iha diferenças de opiniões, ko’alia iha mesa, mas
quando sai iha corredor ita amigo nafatin. Ida-ne’e ita-nia saudoso durante hamutuk ho ita-nia hussik
hela memória ida-ne’e mai ita.
Ida seluk tan maka ita-nia saudoso ne’e ema ida que iha princípio duro iha posição, maibé mós
moderado. Tanba ne’e mak quando iha diferença de opiniões, quando la consegue hetan consenso karik,
nia buka para hetan lobby ho colega balu para ita bele to’o iha consenso, mesmo que dala barak la
consegue. E fora hussi Parlamento ninia princípio ida-ne’e lori nia ba harii ninia política rassik. Ita
regista, durante ne’e ita haree.
E ami hanoin katak espírito sira hanessan ne’e maka bele hussik hela mai ita ne'ebé sei moris atu
halo política mós la’ós tanba interesse ema ida de’it maibé interesse comum. Tanba ne’e Bancada
FRETILIN ikus liu hatete hanessan ne’e: ita-nia issin maka fahe malu ho espírito, maibé ita-nia memória
ne’e moris nafatin iha raiklaran ne’e. Ita bele iha diferenças materiais iha raiklaran ne’e, maibé labele
haluha katak diferença sira ne’e labele prejudica fali relação di’ak entre ema ne'ebé sei moris, liuliu iha
vida política.
Tanba ne’e Bancada FRETILIN hakarak hato’o ba família tomak hussi saudoso nian, liuliu faluk ho
oan-kiak sira, atu coragem nafatin, forte iha espírito, tanba loron ida ita hotu-hotu sei tuir dalan ida
ne’ebé ita-nia saudoso Cecílio Caminha nian. Ne’ebe, ita ne'ebé sei moris, liuliu ba família, tem que
forte nafatin. E hussu ba Parlamento atu cumpre Voto de Pesar ne'ebé foin ohin ita halo leitura liubá.
Nune’e mós ba maluk sira hussi BUP katak labele haluha saudoso nia memória sira di’ak ne'ebé nia
hussik hela mai ita atu desenvolve política iha rai Timor.
Mak ne’e de’it, ami-nia boa viagem ba saudoso, to’o karik iha Maromak nia Kadunan, tau matan mai
ami iha Timor, liuliu ba faluk ho oan-kiak sira. Descanse em paz.
Sr. Presidente: — Obrigado, obrigado barak ba intervenção sira hussi representante bancada sira
hotu.
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Ita to’o ona rohan ba cerimónia sessão solene loron ohin nian ba saudoso Cecílio Caminha Freitas
nia mate-issin, ha'u em nome da Mesa do Parlamento Nacional, distintos Deputados, agradece ba família
nia presença, no ami-nia voto de pesar ba família enlutada.
No ha'u convida distinto Deputado sira atubele fó última homenagem ba saudoso Cecílio Caminha
Freitas nia mate-issin antes lori ba enterro, tanba ne’e ha'u declara encerra sessão ba loron ohin.
Obrigado barak.

Horas hatudu tuku 11 liu minuto 8 dadeer.
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