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COMISSÕES 
ESPECIALIZADAS  PERMANENTES HALAO AUDIÊN-
CIAS  PÚBLICAS  KONA BA APRECIAÇÃO INICIAL BA 
PROPOSTA DE LEI Nº 2/V/ (1ª) -Orçamento Geral 

do Estado 2018.

Loron dahuluk Comissão Especializada Permanente 
sira halo audiência publica ho ministério sira

Comissão Especializada Permanente sira iha Par-
lamento Nacional, iha loron 15 fulan agosto ti-
nan 2018, halo ona audiência publica ba dahuluk 
ho ministério relevante sira hodi discute kona-ba 
Orçamento Geral de Estado ba tinan 2018 ba cada 
ministério.

Durante audiência, cada ministério apresenta nia 
programa no  orçamento  ba  tinan  2018  inclui  
execução orçamento duodecimal.

Iha audiência ne’e, Deputado sira mós hussu clari-
ficação ba orçamento sira no fó sugestão barak ba 
ministério relevante liga ba necessidade povo nian.
Iha loron dahuluk ne’e Comissão Especializada Per-
manente sira ne’ebé halo ona audiência mak hanes-
san: Comissão A ne’ebé trata assuntos Comissão de 
Assuntos Constitucionais e Justiça, halo audiência 
ho Gabinete do Primeiro-Ministro, Ministro de Es-
tado e da Presidência do Conselho de Ministros, 
Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parla-
mentares e Inspeção Geral do Estado no Casa Civil 
hussi Presidencial da República.

Comissão B ne’ebé trata assuntos Negócios Es-
trangeiros, Defesa e Segurança, halo audiência ho 
Ministério da Defesa, F-FDTL, Instituto da Defesa 
Nacional, Ministro do Interior, PNTL, Serviço Na-
cional de Inteligência no Migração.

Comissão C ne’ebé trata assuntos Finanças Públi-
cas, halo audiência ho Ministério da Solidariedade 
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Social e Inclusão, FONGTIL, no ONG Luta Hamutuk.
Comissão  D ne’ebé trata assuntos Economia e De-
senvolvimento,  halo  audiência  ho  Ministério  da  
Agricultura e Pescas, no Secretário de Estado do 
Meio Ambiente. 

Comissão E ne’ebé trata assuntos Infraestrutura halo 
audiência ho companha JICA.

Comissão F ne’ebé trata assuntos Educação, Saúde, 
Segurança Social e Igualdade Género, halo audiên-
cia ho Ministério Solidariedade Social e Inclusa, 
Comissão Nacional do Combate ao HIV/SIDA, no 
Comissão Nacional dos Direitos das Crianças.

Comissão G ne’ebé trata assuntos, Educação, Ju-
ventude, Cultura e Cidadania, halo audiência ho 
Ministério da Educação,  Juventude  e  Desporto,  
Secretario de Estado da Juventude e Desporto, no 
Reitor UNTL. 

Audiência publica ne’e sei continua iha loron 16 fulan 
agosto tinan 2018, hodi rona ministério sira-nia pro-
grama no orçamento.
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Comissão A

Comissão B

Comissão C

Comissão D

Comissão E



Comissão F

Comissão G

Presidente Parlamento Nacional halo reunião 
mensal ho Presidente da República

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, halo reunião mensal ho Presidente da  
República, Francisco Guterres «Lu-Olo» iha loron 
15 fulan agosto tinan 2018, iha palácio Presiden-
cial Ai-tarak-laran Díli. 

Hafoin reunião, Presidente do  Parlamento  Na-
cional informa ba jornalista sira katak reunião 
mensal ne’e atu informa ba Presidente da Repúbli-
ca kona-ba atividade Parlamento Nacional nian liu-
liu kona-ba aprovação carater urgência ba propos-
ta Orçamento Geral de Estado, ne’ebé horas ne’e 
iha ona fase audiência publica iha Comissão Espe-
cializada Permanente sira ho ministério relevante.

Presidente do Parlamento  Nacional  mós  lori  
Deputado sira naran agradece ba Presidente da 
República ne’ebé promulga ona Proposta de Lei 
n.o 1/V (1ª) - Autorização Extraordinária para a Re-
alização de uma transferência do Fundo Petrolífe-
ro ho montante USD $. 140.000 milhões. 



Secretário-Geral G7+ halo reunião ho Presidente 
Parlamento Nacional

Secretário-Geral G7+, Helder da  Costa,  ho  nia  
equipa sira halo reunião ho Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, iha loron 16 
fulan agosto tinan 2018, iha gabinete do Presiden-
te do Parlamento Nacional.

Iha  reunião  ne’e, Secretário-Geral  G7+ Helder 
da Costa,  lori  naran  nação sira  G7+  nian  ha-
to’o felicitação ba Deputado Arão Noé de Jesus 
hanessan Presidente do Parlamento  Nacional  ba  
V  Legislatura nian.

Além de ne’e informa kona-ba atividade, progra-
ma, no progresso G7+ nian iha nível internacional 
hodi nune’e Presidente do Parlamento Nacional 
hatene liuliu advocacia ba paz no estabilidade iha 
nação pós conflito sira. Resolução 2 ba G7+ nia 
cede iha Timor-Leste no carta oficial ne’ebé Par-
lamento Nacional ratifica ona iha Legislatura an-
terior no agora iha ona Presidência da República.
Secretário-Geral G7+ mós hussu atu Presidente do 
Parlamento Nacional atu tempo ruma bele convi-
da Presidente da Assembleia Central da Africa mai 
iha Timor-Leste hodi haree desenvolvimento de-
mocracia iha Timor-Leste. 

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
felicitação ne’e no hein katak G7+ continua suces-

so nafatin iha futuro no principalmente Timor – Leste 
bele sai exemplo ida nação democracia iha mundo to-
mak. Presidente do Parlamento Nacional mós sei buka 
tempo hodi convida Presidente da Assembleia Central 
da Africa mai Timor-Leste bainhira situação politica rai 
laran hahú normal.



Loron daruak Comissão Especializada Permanente sira 
halo audiência publica ho ministério sira

Comissão Especializada Permanente sira  iha  Parlamen-
to Nacional,  iha  loron  16  fulan  agosto  tinan  2018,  
continua halo audiência publica ba loron daruak ho 
ministério relevante sira hodi discute kona-ba Orçamen-
to Geral de Estado ba tinan 2018 ba cada ministério.

Durante audiência, cada ministério apresenta nia pro-
grama no orçamento ba tinan 2018 inclui execução orça-
mento duodecimal nian. Hussi orçamento ne’e rassik 
montante balun sei aloca hodi selu divida ne’ebé mak 
iha.

Iha audiência ne’e, Deputado sira hussu clarificação ba 
orçamento sira no fó sugestão barak ba ministério rele-
vante liga ba necessidade povo nian.

Iha loron daruak ne’e Comissão Especializada Perma-
nente sira ne’ebé halo ona audiência mak hanessan: 
Comissão A ne’ebé trata assuntos Comissão de Assuntos 
Constitucionais e Justiça, halo audiência ho Ministério 
da Administração Estatal, Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral, Ministério da Justiça, Secretario de 
Estado de Terras e Propriedades, Policia Cientifica de In-
vestigação Criminal no Defensória Pública.

Comissão B ne’ebé trata assuntos Negócios Estrangeiros, 
Defesa e Segurança,  participa  iha  Conferencia  Inter-
nacional sobre Assuntos do Mar.

Comissão C ne’ebé trata assuntos Finanças Públicas, no 
Comissão E ne’ebé trata assuntos Infraestrutura halo 
audiência ho Autoridade RAEOA, Ministério das Obras 
Publicas, Ministério dos Transportes e Comunicações no 
Ministério Planeamento e Investimento Estratégico.

Comissão D ne’ebé trata assuntos Economia e Desen-
volvimento, halo audiência ho Ministro Coordenador 
dos Assuntos Económicos e o Ministério do Turismo, 
Comercio e Industria. 

Comissão F ne’ebé trata assuntos Educação, 
Saúde, Segurança Social e Igualdade Género, halo 
audiência ho Secretaria de Estado para a Igual-
dade de Género e Inclusão, Ministro Interino e 
Secretario de Estado para os Assuntos dos Antigos 
Combatentes da Libertação Nacional.

Comissão G ne’ebé trata assuntos, Educação, Ju-
ventude, Cultura e Cidadania, halo audiência ho 
Ministério do Ensino Superior, Ciência no Cultura 
e Secretario de Estado da Arte e Cultura. 

Audiência publica ne’e sei continua iha loron 17 
fulan agosto tinan 2018, hodi rona ministério sira-
nia programa no orçamento.
Comissão A

Comissão B



Comissão C e E

Comissão D

Comissão F

Comissão G

Loron datoluk Comissão Especializada Permanente sira 
halo audiência ho Ministério relevante Sira

Comissão Especializada Permanente sira iha Parlamen-
to Nacional, iha loron 17 fulan agosto tinan 2018, con-
tinua halo audiência publica ba loron datoluk nian ho 
ministério relevante sira hodi discute kona-ba Orçamen-
to Geral de Estado ba tinan 2018 ba cada ministério.

Durante audiência, cada ministério apresenta nia pro-
grama no orçamento ba tinan 2018 inclui execução 
orçamento duodecimal nian. Hussi orçamento ne’e 
rassik montante balun sei aloca hodi selu divida ne’ebé 
mak iha, no necessidade urgente sira ne’ebé ministério 
hassoru.

Iha audiência ne’e, Deputado sira hussu clarificação ba 
orçamento sira no fó sugestão barak ba ministério rele-
vante liga ba necessidade povo nian.

Iha loron datoluk ne’e Comissão Especializada Perma-
nente sira ne’ebé halo ona audiência mak hanessan: 
Comissão A ne’ebé trata assuntos Constitucionais e 
Justiça, halo audiência ho Tribunal de Recurso, Procura-
dor-Geral da Republica, Provedor dos Direitos Humanos 
e Justiça, Comissão Anti Corrupção, Comissão Nacional 
de Eleições, no Comissão da Função Publica. 



Comissão B ne’ebé trata assuntos Negócios Estrangei-
ros, Defesa e Segurança, participa iha Conferencia Inter-
nacional kona-ba Mar de Timor.

Comissão C ne’ebé trata assuntos Finanças Públi-
cas, Comissão E ne’ebé trata assuntos Infraestrutura, 
Comissão F ne’ebé trata assuntos Educação, Saúde e 
Segurança Sociais e Igualdade de Género, no Comissão 
G ne’ebé trata assuntos Educação, Juventude, Cultura e 
Cidadania halo audiência ho Vice-Ministra das Finanças.

Comissão D ne’ebé trata assuntos Economia e Desen-
volvimento, halo audiência ho Ministério do Petróleo 
Recurso  Minerais,  Autoridade  Nacional do  Petróleo  
Instituto do petróleo e Geologia, Timor GAP, no Secre-
tario de Estado Para Formação e Emprego  

Audiência publica ne’e sei continua iha loron 20 fulan 
agosto tinan 2018, hodi rona ministério sira-nia progra-
ma no orçamento. 

Comissão A

Comissão C,E,F e G

Comissão D

Comissão F



Presidente Parlamento Nacional encera Conferencia 
Internacional kona bá Tassi Timor

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, halo enceramento ba Conferencia Internacional 
kona-ba Tassi Timor ho tema Timor-Leste, o século do 
Mar, iha loron 17 fulan agosto tinan 2018, iha salão 
auditório Ministério das Finanças.

Iha discurso de enceramento, Presidente hateten ini-
ciativa ba Conferencia Internacional ne’e importante 
atu líder nacional sira bele partilha informação, no 
experiencia sira kona-ba tassi ne’ebé sai hanessan 
objeto ba povo. Timor-Leste nia realidade agora rele-
vante tebes tanba sei dependente makas ba recurso 
marítimo nian. 

Conferencia Internacional ne’e hala’o durante loron 
rua hahú iha loron 16 too 17 fulan agosto ne’ebé loke 
hussi Presidente da República, Francisco Guterres 
«Lu –Olo».

Orador sira ba Conferencia ne’e mak hanessan; 
Capitão de Mar e Guerra das F-FDTL e Diretor In-
stituto Defesa Nacional,  Donaciano  Costa  Gomes,   
Ministro Estado Presidência do Concelho de Ministro, 
Hermenegildo Cabral Agosto Pereira, Chefe Estado 
Maior das Forcas Armadas Portugal, Almirante Antó-
nio Silva Ribeiro, Vice presidente da  Universidade  
World  Maritime na Suíça, Prof. Dr. Shuo Ma, Profes-
sor Especialista e Diretor dos Estudos Tecnologia do 
Mar do ISCIA em Lisboa e Ex Administrador do Porto 
de Lisboa, Prof. Dr, Eduardo Martins, Chefe Estado 
Maior das Forcas Armadas do FALINTIL/FDTL, Major 
General Lere Anan Timor, Ex Presidente da Repúbli-
ca  da  RDTL e Premiado  Nobel  da  Paz,  enviado 
especial  do   Secretario da Geral da UNO para Guine 
Bissau. Dr. José Ramos Horta, no Presidente RAEOA, 
Mari Alkatiri. 

Participa iha conferencia ne’e mak hanessan Membro 
Parlamento Nacional hussi Comissão B ne’ebé trata 
assuntos Negócios Estrageiros e Defesa  Nacional, 

membro do Governo sira, Embaixador sira, corpo 
Diplomático sira, membro oficias F-FDTL, membro 
oficiais PNTL académico, Sociedade Civil no parceiro 
desenvolvimento sira.



Secretário-Geral Adjunto Parlamento Nacional  par-
ticipa iha socialização hussi Manipal Hospital Malásia

Secretário Geral Adjunto do Parlamento Nacional, 
João Rui Amaral, acompanha hussi estrutura tomak 
secretariado nian participa iha socialização hussi Hos-
pital Manipal Malásia, iha loron 17 fulan agosto tinan 
2018, iha sala Formação do Parlamento Nacional.

Chefe ba Desenvolvimento Comercial no Relações In-
ternacionais, Ng Wai Kit, hateten objetivo hussi so-
cialização ba Manipal Hospital Malásia ba estrutura 
Parlamento Nacional ne’e atu estrutura  secretaria-
do bele iha informação kona-ba hospital ne’e atu 
iha futuro bele  halo  cooperação  entre  Parlamen-
to  Nacional ho Manipal Hospital nune’e bele halo 
transferência moras ruma ba hospital refere. Iha so-
cialização ne’e ko’alia liu kona-ba funcionamento, no 
atendimento hussi hospital refere.

Secretário-Geral Adjunto, João Rui Amaral, hatete liu 
hussi socialização ne’e parte secretariado bele hetan 
informação no sei discute iha Conselho de Adminis-
tração hodi decide.

Iha socialização ne’e parte Manipal Hospital mós en-

trega brochura kona-ba hospital nian ba estrutura 
secretariado sira. 

Vice-Presidente Parlamento Nacional participa iha 
misa enceramento Cruz Jovens

Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Deputada 
Maria Angelina Lopes Sarmento, participa iha misa 
enceramento ba Cruz Jovens iha paroquia São Fran-
cisco Xavier Dare, iha loron 18 fulan agosto tinan 
2018.

Misa enceramento ne’e preside hussi Amo Bispo Di-
ocese de Díli, Dom Virgílio do Carmo da Silva, acom-
panha hussi Amo Bispo Diocese de Baucau, Dom 
Basílio do Nascimento, hafoin entrega Cruz Jovens ba 
Paroquia Nossa Senhora de Fátima Iliómar município 
Lautém.

Participa iha Misa enceramento ne’e mak hanessan 



Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Deputada 
Maria Angelina Lopes Sarmento, Chefe Estado Maior 
Major General Lere Anan Timor, no sarani sira hus-
si Paroquia São Francisco Xavier Dare , no  Paroquia 
Nossa Senhora de Fátima Iliómar, no entidade sira 
seluk.

Loron dahaat Comissão Especializada Permanente 
sira halo audiência ho Ministério sira

Comissão Especializada Permanente sira iha Par-
lamento Nacional, iha loron 20 fulan agosto tinan 
2018, continua halo audiência publica ba loron da-
haat ho ministério relevante sira hodi discute kona-ba 
Orçamento Geral de Estado ba tinan 2018 ba cada 
ministério.

Durante audiência, cada ministério apresenta nia pro-
grama no orçamento ba tinan 2018 inclui execução 
orçamento duodecimal nian. Hussi orçamento ne’e 
rassik montante balun sei aloca hodi selu divida 
ne’ebé mak iha.
Iha audiência ne’e, Deputado sira hussu clarificação 
ba orçamento sira no fó sugestão barak ba ministério 
relevante liga ba necessidade povo nian.

Iha loron dahaat ne’e Comissão Especializada Per-
manente sira ne’ebé continua halo audiência mak 
hanessan: Comissão B ne’ebé trata assuntos Negóci-
os Estrangeiros e Defesa Segurança, halo audiência 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Comissão C ne’ebé trata assuntos Finanças Públi-
cas, ho Comissão D ne’ebé trata assuntos Economia 
e Desenvolvimento, halo audiência ho Conselho 
Consultivo Fundo Petrolífero, Secretario Estado do 
Desenvolvimento Cooperativo, Banco Nacional  de  
Comercio Timor Leste, no Banco Central de Timor 
Leste.
Audiência publica ne’e sei continua iha loron 21 fulan 
agosto tinan 2018, hodi rona ministério sira-nia pro-
grama no orçamento.



Comissão B

Comissão C e D

Commissão C

Comissão D



Comissão F 

Vice-Presidente Parlamento Nacional participa iha 
Comemoração loron FALINTIL ba dala 43 no Levanta-
mento 20 de agosto de 1982

Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Luís Rober-
to da Silva, acompanha hussi Deputado Óscar de Aru-
jo, participa iha comemoração loron FALINTIL ba dala 
43 no Levantamento 20 de agosto de 1982, iha Dare-
Mau-Chiga, Posto Administrativo Hatu-Builico Mu-
nicípio Ainaro, iha loron 20 fulan agosto tinan 2018.

Cerimónia ne’e preside hussi Secretario de Estado As-
suntos Veteranos, Gil Da Costa Monteiro «Oan Soru», 
no hetan presença hussi veterano sira, autoridade 
local, PNTL, F-FDTL, Sociedade Civil no comunidade 
sira.

Iha entrevista ho jornalista sira, Vice-Presidente do 
Parlamento Nacional hatete loron ne’e importante 
tebes ba povo tomak liuliu FALINTIL sira, no geração 
foun sira precisa hatene lala’ok historia luta liber-
tação nian.

Hafoin cerimonia ne’e visita mós Ossuário Ainaro 
no fatin Jakarta 2 hodi tau ai-funan no fó home-
nagem ba herói sira.



Comissão BComissão Especializada Permanente sira Finaliza ona 
Audiência Publica ho Ministério sira

Comissão Especializada Permanente sira iha Parla-
mento Nacional, iha loron 21 fulan agosto tinan 2018, 
finaliza ona nia audiência publica ho ministério sira 
kona-ba Orçamento Geral de Estado ba tinan 2018 ba 
cada ministério.

Iha audiência ikus ne’e, Comissão B ne’ebé trata as-
suntos Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança, 
halo audiência ho Serviço Nacional de Inteligência 
hodi discute kona-ba OGE 2018 ba instituição ne’e.

Enquanto ba Comissão Especializada Permanente 
sira seluk halo elaboração ba relatório e parecer hodi 
entrega ba Comissão Finanças Publicas hodi halo 
elaboração final, antes apresenta ba Plenária.

Comissão B



Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho 
Presidente Associação Utentes Portuário Timor-Leste

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, halo reunião ho Presidente Associação Utentes 
Portuário Timor-Leste, Flarinando M. Coimbra, ho nia 
equipa, iha loron 21 fulan agosto tinan 2018, iha gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional.

Iha reunião ne’e, Presidente Associação Utentes Por-
tuário Timor-Leste informa ba Presidente do Parla-
mento kona-ba legislação rua hanessan Decreto-Lei 
de Registo Navios no Decreto-Lei de Inspeção e Cer-
tificação dos Navios, ne’ebé veta hussi Presidente da 
Republica.

Tuir Associação katak Decreto-Lei refere bele assegu-
ra serviço associação nian, nune’e bele contribui ba 
processo desenvolvimento nacional.

 Presidente Parlamento Nacional preocupa ho assun-
to ne’e no sugere ba Associação Utentes Portuário 
hodi halo aproximação ho Ministério Transportes e 
Telecomunicação hodi discute ka elabora fila fali lei 
refere tanba liu ona prazo ka caduca ona.



Parlamento Nacional halo Voto de Pesar ba matebian 
Kofi Annan no homenagem ba Sérgio Vieira de Mello

Parlamento Nacional, liu hussi reunião Plenário ex-
traordinário, iha loron 23 fulan agosto tinan 2018, halo 
Votos de Pesar ba matebian antigo Secretário-Geral 
das Nações Unidas, Kofi Annan, ho resultado votação 
53 a favor, 0 contra, no 0 abstenções. No Votos de 
Homenagem ba Eis Administrador T ransitório  UN-
TAET e Representante Especial do Secretário-Geral 
das Nações Unidas iha Timor-Leste, Sérgio Vieira de 
Mello, ho votos 53 a favor, 0 contra no 0 abstenções. 
Kofi Annan hakotu iis iha loron 18 fulan agosto tinan 
2018 iha Berna, Suíça, ho idade tina 80. Enquanto 
Sérgio Vieira de Mello hakotu iis iha atentado terror-
ista iha Bagdad Iraque, iha loron 19 fulan agosto tinan 
2003.

Votos de Pesar no Homenagem ba líder na’in rua ne’e 
hanessan reconhecimento ida hussi Timor-Leste ba 
contribuição iha processo luta libertação nacional 
no harii Estado ida-ne’e. Kofi Annan iha nia mandato 
hanessan Secretário-Geral ONU autoriza hodi realiza 
referêndum iha Timor-Leste, no assisti direta restau-
ração independência 20 de maio iha Tassitolu Díli. No 
Sérgio Vieira de Mello, hanessan Administrador Tran-
sitório UNTAET fó contribuição makas hodi harii ad-
ministração ba nação foun ne’e.

Iha votos de Pesar no Homenagem ne’e bancada par-

lamentar sira hato’o condolência ba falecimento líder 
na’in rua ne’e. 

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho Di-
retor Regional Asia Pacifico hussi World Food Pro-

gramme
Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, acompanha hussi nia Vice-Presidente sira, Maria 
Angelina Lopes Sarmento no Luís Roberto da Silva, 
halo reunião ho Diretor Regional Asia Pacifico hussi 
World Food Programme, David Kaatrud, ho nia equipa 
sira, iha loron 24 fulan agosto tinan 2018, iha gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional.

Iha reunião ne’e, Diretor Regional Asia Pacifico, Da-
vid Kaatrud, informa ba Presidente do Parlamento 
Nacional kona-ba plano estratégico no continuação 
apoio World Food Programme nian ba VIII Governo 
Constitucional iha área alimentação no nutrição ba 
labarik sira, oinsá hatún crescimento mal nutrição iha 
Timor-Leste liu hussi merenda escolar no programa 
To’os Escolar ba estudante no professor sira, conscien-
cializa kona-ba importância nutrição no alimentação.



Tanba ne’e hussu apoio Parlamento Nacional nian 
hodi implementa programa ne’e ho di’ak iha futuro.

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
apoio tomak World Food Programme durante ne’e, 
oinsá hatún malnutrição iha Timor-Leste liu hus-
si programa sira ne’ebé implementa ona hanessan 
merenda escolar no seluk tan.

Ba futuro, Parlamento Nacional sugere atu continua 
serviço hamutuk ho Governo liu  hussi  ministério  
relevante sira hodi implementa programa ne’e. Tan-
ba labarik sira precisa iha nutrição di’ak atu bele es-
cola no estuda ho di’ak.



Parlamento Nacional hahú debate Orçamento Geral 
de Estado ba tinan 2018 iha Generalidade

Parlamento Nacional, iha loron 27 fulan agosto  ti-
nan 2018, hahú discute ona Proposta de Lei n.o 2/V 
(1ª) – Orçamento  Geral  de  Estado  para  2018,  iha  
generalidade.

Debate ne’e loke hussi Presidente do Parlamento 
Nacional Arão Noé de Jesus, iha horas 16:27 loraik 
no continua ho leitura ba Guião hussi Secretaria da 
Mesa, Maria Terezinha Viegas. 

Hafoin leitura ba Guião, mossu preocupação barak 
hussi Deputado sira hodi altera Guião refere, maibé 
ho resposta hussi Mesa nian continua mantem Guião 
ne’e, no tama kedas ba apresentação ba Proposta de 
Orçamento Geral de Estado tinan 2018 nian, hussi 
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak.

Proposta Orçamento Geral de Estado ne’ebé Gover-
no propõem ba tinan 2018 ne’e hamutuk US$ 1.279,6 
milhões ne’ebé fahe ba categoria sira hanessan; 
Salários e Vencimentos hamutuk US$ 200,312 mil-
hões, Bens e Serviços hamutuk US$ 421,666 milhões, 
Transferências Públicas, hamutuk US$ 261,925 mil-
hões, Capital Menor US$ 3,659 milhões, no Capital 
de Desenvolvimento incluindo Fundo de Infraestru-
turas e Empréstimos hamutuk US$ 392,037 milhões.
Hafoin apresentação Proposta de Orçamento Geral 
de Estado, continua kedas ho leitura ba relatório e 
parecer hussi Comissão C, Comissão Finanças Publi-
cas, kona-ba proposta de lei refere.

Discussão loron dahuluk ne’e termina iha horas 19:50 
kalan, sei continua discute iha loron 28 fulan agosto 
tinan 2018.

Sessão debate ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa, no hetan presença hussi 
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, ho membro 

Governo tomak.



Loron Daruak, Discussão OGE 2018 iha Generalidade 

Parlamento Nacional, iha loron 28 fulan agosto tinan 
2018, continua halo debate ba Orçamento Geral de 
Estado (OGE) ba tinan 2018 iha generalidade.   

Debate loron daruak ne’e loke hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, iha horas 
09:51 dadeer. No fó kedas tempo ba Governo liu hus-
si Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak hodi fó respos-
ta relaciona ho relatório e parecer Comissão C nian 
ne’ebé apresenta iha loron dahuluk.

Iha resposta Primeiro-Ministro nian ba relatório pare-
cer ne’e katak Governo considera no simu relatório 
ne’e liuliu sugestão lubuk ida-ne’ebé Comissão C tau 
iha relatório refere.

OGE ne’e rassik ho objetivo atu garante funciona-
mento maquina de Estado, inclui necessidade ur-
gente ne’ebé Governo sei resolve iha tempo badak.

Hafoin resposta Primeiro-Ministro nian, continua ho 
intervenção hussi Deputado sira liga ba OGE ne’e. 
Deputado sira hussu kona-ba eficiência no eficácia 
hussi OGE ne’e liga ba tempo ne’ebé limitado ona, 
inclui projeto sira ne’ebé sei pendente no divida sira 
ne’ebé mak iha.

Liu hussi discussão naruk, Presidente do Parlamento 
Nacional encera discussão ne’e iha horas 18:30 no sei 
continua debate iha loron 29 fulan agosto tinan 2018.
Sessão debate ne’e Preside hussi Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha hus-
si membro da Mesa, no hetan presença hussi Primei-
ro-Ministro, Taur Matan Ruak, ho membro Governo 
sira.

Parlamento Nacional Aprova Ona iha Generalidade 
Proposta OGE 2018.

Parlamento Nacional liu hóssi plenária extraor-
dinária, iha loron 29 fulan agosto tinan 2018, halo 
ona votação iha generalidade ba proposta de lei n.o 
2/ V (1a) – Orçamento Geral do Estado para 2018 ( 
OGE ) ho votos 53 a favor 0 contra no 12 abstenções. 

Debate   ikus   ba   generalidade   nian,  loke  hóssi    
Presidente   Parlamento    Nacional  iha  oras  9.20   
dader  ho  sessão dahuluk fo tempo ba   Primeiro- 
Ministro Taur  Matan  Ruak fo respostas  ba  questões 
nebe  Deputados   balun  questiona  iha  loron  daruak  
nian.
 
Hatan ba preocupações Deputados sira nian, 
Primeiro-Ministro Taur Matan ruak resposta katak,  
VIII  Governo sei fo prioridade mos ba prestação 
serviço Funcionários Publicas sira no regista hotu 
recomendações sira nebe hato’o hodi halo melho-
ra iha nia mandato. Iha oportunidade ne’e, Minis-
tra Finança em exercício, Sarah Lobo Brites clarifica 
mos 143 projetos nebe Deputados hóssi Bancada 
oposição sira questiona.

Hafoin de respostas hóssi parte Governo nian, Presi-
dente Arão Noé continua fo tempo ba Deputado sira 
hodi halo intervenções. Iha Sessão ba intervenções 
ne’e , Deputados balun mos fo aprecia ba esforço 
Primeiro-Ministro ho nia Governante sira hodi halo 
apresentação OGE para 2018 mai iha Parlamento Na-
cional masque Nune’e sira nafatin husu atu executa 
osan ne’e ho qualidade baseia ba povo nia necessi-
dade no desenvolvimento nação ne’e nian. Iha sessão 
ne’e mos, Deputado Antoninho Bianco apresenta nia 
proposta alteração ba Mesa relaciona ho OGE 2018.

Iha Ultimo debate Generalidade nian, Presidente 
Parlamento fo tempo 10 minutos ba cada Presidente 
de Bancadas Parlamentares no Primeiro Ministro VIII 
Governo nian hodi halo intervenção ikus ba debate 
iha generalidade nian.



Reunião ne’e encerra iha oras 20.23 kalan no sei 
continua debate ba especialidade iha loron 31 fulan 
agosto tinan 2018.

Sessão debate ne’e preside hóssi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hóssi membro da Mesa, no hetan presença hóssi 
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, ho membro 
Governo tomak.

Presidente Parlamento Nacional Participa Iha Ceri-
monia Lançamento Construção Porto Tibar

Presidente Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 
acompanha hóssi Deputado  balun  participa  iha  
cerimonia lançamento construção porto iha loron 30 
fulan agosto tinan 2018, iha porto tibar, Dili. Cerimo-
nia ne rassik loke hussi Primeiro-Ministro Taur Matan 

Ruak.
Iha cerimonia ne’e, Primeiro-Ministro Taur Matan 
Ruak acompanha hóssi Presidente Parlamento Na-
cional,  Arão Noé de Jesus,  oficialmente halo lança-
mento ba Projeto Construção Porto Tibar. Projeto 
ne’e rasik hetan serviço hamutuk entre Bollore Port, 
China Habour no Porto Tibar.

Convidados nebe participa iha cerimónia ne’e mak, 
Ex-Primeiro-Ministro, Kay Rala Xanana Gusmão, 
membros balun hóssi VIII Governo, representante 
Corpos Diplomáticos, Representante Companhia 
nacional no internacional, Presidente Empresário 
Timor, empresários nacional, autoridade local no so-
ciedade local sira.  



Parlamento Nacional aprova ona Orçamento ba PR, 
PN no Gabinete PM

Parlamento Nacional liu hussi Plenária extraor-
dinária, iha loron 31 fulan agosto tinan 2018, con-
tinua halo discussão ba Proposta lei n.o 2/V (1a) - 
Orçamento Geral do Estado iha Especialidade hafoin 
aprovação generalidade nian iha loron 29 fulan agos-
to tinan 2018.

Reunião Plenária ne’e hahú iha 10h45 ho leitura ba 
Proposta de Lei Orçamento Geral do Estado ba Espe-
cialidade hussi Secretaria da Mesa.

Hafoin leitura, Presidente do Parlamento Nacional fó 
kedas tempo ba Deputado sira hodi apresenta dúvi-
da, informação no sugestão kona-ba orçamento ba 
Presidência da República, Parlamento Nacional, no 
Gabinete Primeiro-Ministro nian.

Nune’e liu hussi discussão naruk, orçamento ba 
Presidência da República ho montante hamutuk 
$3,524 milhões ne’e aprova ho votos 55 a favor, 0 
contra no 9 abstenções. Orçamento ba Parlamento 
Nacional, ho montante $10,396 milhões aprova ho 
votos 51 a favor, 0 contra, no 11 abstenções. No orça-
mento ba Gabinete Primeiro-Ministro ho montante 
$5,718 milhões aprova ho votos 52 a favor, 0 contra 

no 9 abstenções. 
Discussão ne’e encera iha 19h42 no sei continua halo 
discussão iha loron 3 fulan setembro tinan 2018.

Sessão debate ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa, no hetan presença hussi 
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, ho membro 
Governo sira.

Parlamento Nacional halo ona aprovação orçamento 
ba instituição 8 iha especialidade

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária, iha loron 3 fulan setembro tinan 2018, con-
tinua halo discussão ba loron daruak ba Orçamento 
Geral de Estado 2018 nian iha especialidade.

Iha discussão especialidade ba loron daruak ne’e 
hahú iha 09h37 ho leitura ba proposta alteração sira 
ba cada ministério no continua kedas ho discussão 
ba proposta refere.

Liu hussi discussão naruk consegue aprova ona orça-
mento $3,635 milhões ba Ministro de Estado e da 
Presidência do Conselho de Ministros, ho votos 41 
a favor, 0 contra no 19 abstenções; $.684 mil ba Sec-
retario de Estado para a Igualdade e Inclusão, ho vo-
tos a 50 a favor, 0 contra no 12 abstenções; $836 mil 
ba Ministério Coordenador dos Assuntos Económi-
cos, ho votos 38 a favor, 1 contra no 24 abstenções; 
$2,045 milhões ba Secretário de Estado para For-
mação Professional e Emprego, ho votos 39 a favor, 
3 contra no 22 abstenções; $694 mil ba Secretario de 
Estado de Cooperativas, ho votos 34 a favor, 4 contra 
no 23 abstenções; $695 mil ba Secretario de Estado 
do Ambiente ho votos 58 a favor,  0  contra  no  4  
abstenções; $.4.214 milhões ba Ministério da Refor-
ma Legislativa e Assuntos Parlamentares Incluindo 
SECS; Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos 
Parlamentares Excluindo SECS, e Secretario de Esta-
do para a Comunicação Social, ho votos 39 a favor, 
3 contra no 21 abstenções; no $13,059 milhões ba 



Ministério das Finanças, ho votos 45 a favor, 0 contra 
no 19 abstenção.  

Debate ne’e termina iha 19h15 no sei continua halo 
discussão iha loron 4 fulan setembro tinan 2018.

Sessão debate ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa, no hetan presença hussi 
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, ho membro 
Governo sira.

Parlamento Nacional aprova ona orçamento ba 
Dotação Todo Governo iha Especialidade

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária iha loron 4 fulan setembro tinan 2018, con-
tinua debate Orçamento Geral de Estado 2018 nian 
iha especialidade ba loron datoluk nian.

Iha discussão ne’e aprova proposta de alteração nu-
mero 87 hodi reduz $1.000 milhões hussi montante 
inicial $217,098 milhões ba dotação todo Governo 
nian.

Alem de ne’e aprova mós proposta aditamento sira 
ba  Ministério  dos  Negócios  Estrangeiros  e  Co-
operação, Ministério da Administração Estatal, inclui 
rubrica balun iha dotação tudo Governo ne’e.

Reunião ne’e hahú iha 09h30 ho leitura ba proposta 
de alteração sira hussi Secretária da Mesa no encera 
iha 18h39, debate ne’e sei continua iha loron 5 fulan 
setembro tinan 2018.

Sessão debate ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa, no hetan presença hussi 
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, ho membro 
Governo sira.



Parlamento Nacional aprova ona OGE 2018

Parlamento Nacional liu hussi sessão Plenária ex-
traordinária iha loron 7 fulan setembro tinan 2018, 
aprova ona Orçamento Geral de Estado tinan 2018, 
ho votos 42 a favor, 9 contra  no 14 abstenções.

Discussão OGE 2018 ne’e lao durante loron 9 hahú 
iha loron 27 fulan agosto too loron 7 fulan setembro 
tinan 2018.

OGE 2018 ne’e ho montante $1.279,600 bilhões. Du-
rante discussão iha  generalidade  liuliu  iha  espe-
cialidade mossu proposta aditamento, alteração in-
clui transferência balun hussi dotação ida ba dotação 
seluk iha orçamento ne’e.

Hafoin votação final global, Presidente do Parlamen-
to Nacional fó tempo ba Deputado sira hodi hato’o 
declaração de voto.

Ho aprovação iha final global ne’e, Comissão de Fi-
nanças Públicas sei halo redação final antes entrega 
ba Presidente do Parlamento Nacional no ikus mai liu 
hussi Decreto Parlamento Nacional haruka ba Presi-
dente da República hodi halo promulgação.

Discussão ba OGE ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panha hussi membro da Mesa, no hetan presença 

hussi Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, no mem-
bro Governo tomak.

Presidente Tribunal Recurso halo reunião ho Presi-
dente Parlamento Nacional

Presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos 
Santos, halo reunião ho Presidente do Parlamento 
Nacional, Arão Noé de Jesus, iha loron 11 fulan se-
tembro tinan 2018, iha gabinete Presidente do Parla-
mento Nacional. 

Reunião ne’e ho objetivo atu informa ba Presiden-
te do Parlamento kona-ba Seminário Internacional 
Tribunal das Contas da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) inclui Macau ne’ebé Ti-
mor-Leste mak sai uma na’in ba evento ne’e.

Seminário ne’e sei realiza iha loron 26 to’o 28 fu-
lan setembro tinan 2018 iha Díli, tanba ne’e hussu 
disponibilidade Mesa do Parlamento  Nacional  no  
Deputado sira hodi acompanha programa visita das 
guiadas Presidente do Tribunal das Contas do CPLP 
nian no Presidente Assembleia do CPLP nian ne’ebé 
atu visita mós Parlamento Nacional iha loron 26 fu-
lan setembro tinan 2018.



Secretário-Geral Parlamento Nacional entrega certi-
ficado ba participante sira 

Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino 
Afonso de Jesus, acompanha ho nia adjunto, João 
Rui Amaral, entrega certificado ba participante sira-
ne’ebé tuir formação Sistema de Gestão Processo 
Legislativo Parlamentar (SGPLP), iha loron 11 fulan 
setembro tinan 2018, iha sala de Conferência do Par-
lamento Nacional.

Iha discurso Secretário-Geral do  Parlamento  Na-
cional nian hussu ba participante sira atu hadi’a no 
consolida di’ak liu tan sistema base de dados ne’ebe 
mak iha, liuliu kona-ba sistema SGPLP.

Participante sira ba formação SGPLP ne’e hamutuk 
na’in 11 hussi Divisão de Apoio Plenária no Divisão 
de Apoio as Comissões. Formação ba SGPLP ne’e du-
rante semana rua ho formador hussi Universidade 
de Aveiro.

Formação ba sistema  SGPLP  ne’e  realiza  ho  co-
operação entre Parlamento Nacional de Timor-Leste, 
Assembleia da República da Portugal no Universi-
dade de Aveiro. 

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho Em-
baixador República Árabe do Egito

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, acompanha hussi Vice-Presidente, Deputada 
Maria Angelina Sarmento Lopes ho Vice-Secretária da 
Mesa, Deputada Regina Freitas halo reunião ho Em-
baixador República Árabe do Egito, A. Amr Moawad, 
ho nia equipa iha loron 12 fulan setembro tinan 2018, 
iha gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.

Objetivo reunião ne’e atu ko’alia kona-ba cooperação 
bilateral entre nação República Árabe do Egito ho 
Parlamento Nacional, liuliu iha área apoio desenvolvi-
mento no serviço técnico ba Parlamento Nacional.

República Árabe do Egito pronto atu colabora ho 
Parlamento Nacional iha área saida de’it hodi desen-
volve Parlamento Nacional iha futuro.

Iha reunião ne’e mós Embaixador aproveita hodi ha-
to’o felicitação ba Presidente do Parlamento Nacional 
ho membro da Mesa tomak iha V legislatura ne’e.



CAC dissemina informação kona-ba prevenção cor-
rupção ba Secretariado Parlamento Nacional

Comissão Anti-Corrupção (CAC) iha loron 12 fulan 
setembro tinan 2018, halo disseminação informação 
kona-ba prevenção corrupção ba Secretariado Parla-
mento Nacional.

Disseminação ne’e loke hussi Secretário-Geral do Par-
lamento Nacional, Adelino Afonso de Jesus, acom-
panha hussi nia adjunto iha sala de conferência do 
Parlamento Nacional. 

Secretário-Geral hatete disseminação ne’e impor-
tante tebes atu dirigente sira Parlamento Nacional 
nian bele hadook-an hussi ato corrupção sira. 

Iha disseminação ne’e Diretor Geral da Comissão An-
ti-Corrupção, Rosário Salsinha de Araújo, apresenta 
matéria kona-ba prevenção corrupção nian liuliu 
kona-ba crime sira ne’ebé mak pratica hussi função 
pública, hanessan Corrupção passiva, Corrupção pas-
siva para ato ilícito, Corrupção ativa, peculato, pecu-
lato de ujo, abuso de poder, participação economia e 
negocio, recusa cooperação, agravação, conceito de 
funcionário no seluk tan.   

Participa iha disseminação ne’e mak estrutura secre-
tariado sira hanessan Diretor no Chefe Divisão sira, 
funcionário GOPAC, CCFP, inclui técnico bancada par-
lamentar sira.   

Embaixador Austrália reunião ho Presidente do Par-
lamento Nacional 

Embaixador Austrália ba Timor-Leste, Peter Roberts, 
ho nia equipa sira halo reunião ho Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi Vice-Secretária da Mesa, Deputada Isabel Ma-
ria B. F. Ximenes, iha loron 12 fulan setembro tinan 
2018, iha gabinete do Presidente do Parlamento Na-
cional.

Objetivo reunião ne’e atu ko’alia oinsá hametin co-
operação bilateral entre Parlamento Nacional Timor 
Leste ho Austrália, liuliu iha área capacitação no fahe 
experiência ba malu entre Grupo  Mulheres  Parla-
mentares Austrália nian no Timor-Leste kona-ba pro-
cesso legislativo no politica. Tanba ne’e sei iha equipa 
Grupo Mulheres Parlamentares Austrália nian ne’ebé 
atu visita Parlamento Nacional iha fulan novembro 
tinan ida-ne’e.

Embaixador Austrália hatete liu hussi grupo  parla-
mentar ne’e sei hametin liu tan amizade entre Parla-
mento rua ne’e iha futuro. 
 



Representante UNICEF no Presidente APTIK-TL halo 
reunião ho Presidente do Parlamento Nacional

Representante UNICEF iha Timor-Leste, Valerei Ta-
ton, ho nia equipa sira halo reunião ho Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, iha loron 13 
fulan setembro tinan 2018, iha gabinete do Presiden-
te do Parlamento Nacional.

Iha reunião ne’e, representante UNICEF informa ba 
Presidente do Parlamento Nacional oinsá colabo-
ração Unicef ho Parlamento Nacional kona-ba orça-
mento no implementação ba lei proteção ba labarik 
iha Timor-Leste, tanba ne’e precisa iha colaboração 
di’ak entre instituição rua ne’e atu nune’e bele imple-
menta lei ne’e ho di’ak iha futuro.

Além de ne’e ko’alia mós kona-ba celebração loron 
mundial ba labarik ne’ebé sei realiza iha loron 20 fu-
lan novembro ne’ebé organiza hussi UNICEF.

Presidente do Parlamento Nacional considera lei ba 
proteção ba labarik ne’e importante tebes nune’e 
Parlamento Nacional pronto atu colabora. Presiden-
te do Parlamento Nacional sugere ba UNICEF atu co-
labora ho Comissão F ne’ebé trata assunto Educação, 
Saúde, Segurança Social e Igualdade Género hodi dis-
cute assunto ne’e.

Iha loron hanessan, Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus, acompanha hussi Vice-
Secretária da Mesa sira, Deputada Isabel Maria B.F. 
Ximenes no Deputada Regina Freitas, halo reunião 
ho Presidente Associação Professional Tecnologia, 
Informação no Comunicação Timor-Leste (APTIK-TL), 
Maurício Freitas Soares, ho nia equipa sira iha sala de 
Conferencia do Parlamento Nacional.

Iha reunião ne’e parte APTIK-TL sugere ba Parlamen-
to Nacional atu oinsá hamossu lei ida hodi regulariza 
utilização media social no tecnologia iha Timor-Leste.

Ba questão ne’e Presidente do Parlamento sugere 
atu APTIK-TL colabora ho Comissão E iha Parlamento 
Nacional hodi discute assunto ho kle’an. 



Presidente Parlamento Nacional participa iha missa 
requem Kofi Annan

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, participa iha missa requem ba Ex Secretário- 
Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, iha loron 13 fu-
lan setembro tinan 2018, iha igreja Catedral Díli.

Hafoin misa requem, iha discurso Presidente do Par-
lamento Nacional, hatete matebian Kofi Annan ha-
nessan amigo boot Timor-Leste nian, tanba ho nia 
esforço realiza duni consulta popular iha tinan 1999.
Nune’e lori povo Timor-Leste tomak hato’o condolên-
cia ba matebian nia família, povo Timor-Leste la halu-
ha esforço sira ne’ebé halo ona ba Timor-Leste.

Hafoin misa Presidente do Parlamento Nacional ho 
membro do Governo sira, Diplomático no comuni-
dade sira kari ai-funan ba tassi iha Palácio do Governo 
nia oin. 



Delegação Guangxi Normal University no DFAT halo 
reunião ho Vice-Secretária da Mesa 

Vice-Decano hussi Faculdade Cultura e Educação hus-
si Guangxi Normal University, Guo Yuanbing, ho nia 
delegação halo reunião ho Vice-Secretária da Mesa 
sira, Deputada Maria Isabel F. B. Ximenes no Depu-
tada Regina Freitas, acompanha hussi Presidente da 
Comissão G ne’ebé trata assuntos Educação, Juven-
tude, Cultura e Cidadania, Deputada Albina Freitas 
ho membro balun Comissão G nian iha loron 13 fulan 
setembro tinan 2018, iha sala conferencia do Parla-
mento Nacional.

Durante reunião parte universidade apresenta ko-
na-ba lala’ok universidade nian liuliu bolso de estudo 
ne’ebé oferece hussi universidade Guangxi Normal 
University, nune’e Parlamento Nacional bele iha in-
formação suficiente kona-ba universidade ne’e.

Iha loron hanessan, Vice-Secretária da Mesa sira mós 
halo reunião ho delegação  hussi  Department  of  
Foreign Affairs and Trade (DFAT) hodi discute kona-ba 
preparação matéria ne’ebé sei ko’alia iha conferência 
Grupo Mulheres Parlamentares da Austrália no Ti-
mor-Leste, ne’ebé sei hala’o iha fulan novembro tinan 
ida-ne’e iha Díli.



Primeiro-Ministro halo reunião ho Presidente Parla-
mento Nacional

Primeiro-Ministro Taur Matan Ruak, acompanha hus-
si Ministro da Reforma Legislativa  e  Assunto  Par-
lamentar, Fidélis Magalhães, halo reunião ho Presi-
dente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
iha loron 14 fulan setembro tinan 2018, iha gabinete 
Presidente do Parlamento Nacional nian.

Hafoin reunião Ministro da Reforma Legislativa e 
Assunto Parlamentar hatete reunião ne’e ko’alia ko-
na-ba situação atual nação nian nune’e bele buka 
solução.

Assunto seluk ne’ebé discute iha reunião ne’e ko-
na-ba Orçamento Geral de Estado tinan 2018 nian 
ne’ebé Parlamento Nacional aprova ona iha loron 7 
fulan setembro liu ba no horas ne iha ona Presidente 
da Republica.



Contactos:
agus.santos@parlamento.tl

guilhermina.barbosa@parlamento.tl

Próximo  Boletim:
Asssuntos ne’ebé debate iha sessões plenárias; 

Informações  hussi  Reuniões   Comissões  Especializadas 
Permanentes nian;

Reuniões de sua excelência Presidente Parlamento Na-
cional, conforme iha agenda;
 
informações seluk .


