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GMPTL Estabelece nia Estrutura ba V Legislatura

Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste 
(GMPTL), iha loron 16 fulan julho tinan 2018, hili 
ona nia estrutura Mesa nian ba V Legislatura nian.
Liu  hussi  discussão  naruk  entre  membro  GMPTL 
ne’ebé lidera hussi Secretária cessante  GMPTL 
Deputada   Maria   Angélica  Lopes  Sarmento,  
hamossu  lista  rua  hanessan:  Lista  A:  Deputa-
da  Maria Angélica Lopes Sarmento (Presidente), 
Deputada  Nélia  Soares  Menezes  (Vice-Presi-
dente), Deputada Lígia Filomena Coelho da Silva 
(Secretária); no Lista B: Deputada Lídia Norberta 
dos Santos Martins (Presidente), Deputada Maria 
Rosa da Câmara ‘Bisoi’ (Vice-Presidente), Deputa-
da Elvina Sousa Carvalho (Secretária). 
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Hussi resultado eleição secreta ne’e, lista B eleita ho 
nia resultado 11, compara ho lista A ho nia resultado 
9. Nune’e, Deputada Lídia Norberta do Santos Mar-
tins eleita hanessan Presidente GMPTL iha V Legis-
latura ne’e.

Presidente GMPTL foun, Lídia Norberta do Santos, 
hatete nia parte hamutuk ho feto sira seluk inclui 
parceiro sira sei luta no defende direito feto sira iha 
Timor-Leste.

Marca presença iha cerimónia ne’e mak hanessan: 
Secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão, Ma-
ria José Moniz de Jesus, Presidente Rede Feto, Judit 
Ximenes, no inclui representante hussi UN Women. 
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Mesa do Parlamento Nacional baixa ona Projeto de 
Lei Anticorrupção ba Comissão A

Mesa do Parlamento Nacional, liu hussi reunião 
Plenária Ordinária, iha loron 16 fulan julho tinan 
2018, baixa ona Projeto de Lei no 1/ V (1a) - Lei An-
ticorrupção ba Comissão A, ne’ebé trata assuntos 
Constitucionais e Justiça. 

Projeto de Lei ne’e baixa iha Período da Ordem do 
Dia, enquanto iha Período de Antes da Ordem do 
Dia, bancada parlamentar FRETILIN ho bancada par-
lamentar PD halo declaração política relaciona ho 
orçamento duodécimo no estrutura VIII Governo, 
inclui assunto importante sira seluk nune’e bele re-
solve situação política iha rai laran.

Hafoin declaração política iha parte loraik, continua 
ho apresentação relatório ba atividade hussi Prove-
doria de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ), tinan 
2017 nian.

Durante apresentação relatório atividade ne’e, iha 
mós sessão hussu no hatán  hussi  Deputado  sira  
relaciona ho atividade PDHJ, liuliu liga ba caso vio-
lação direitos humanos no seluk tan.

Reunião ne’e preside hussi Presidente do Parlamen-

to Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, 
acompanha hussi membro da Mesa tomak no hetan 
presença hussi Ministro de Reforma Legislativa e As-
suntos Parlamentares, Fidélis Leite Magalhães. 

Parlamento Nacional hein hela Programa VIII Gover-
no Constitucional

Parlamento Nacional horas ne’e daudaun hein hela 
Programa VIII Governo Constitucional ne’ebé sei 
apresenta iha tempo badak.

Liu hussi Sessão Plenária ordinária, iha loron 17 fu-
lan julho tinan 2018, Deputado sira sugere atu VIII 
Governo bele apresenta ona Programa no Orçamen-
to Geral de Estado, nune’e bele resolve preocupação 
comunidade sira, no setor privado sira ne’ebé du-
rante ne’e enfrenta problema.

Liu hussi declaração política, bancada FRETILIN hus-
su ba Governo atu apresenta ona Programa no Orça-
mento nune’e bele hakotu Orçamento duodécimo 
ne’ebé mak lao.

Ministro  da  Reforma  Legislativa  e  Assuntos  Par-
lamentares,  Fidélis  Magalhães,  hatete Governo sei 
apresenta Programa ba Parlamento Nacional iha tem-



po badak, nune’e bele halo discussão no aprovação.
Entretanto, apresentação Relatório Serviço hussi 
Procurador-Geral da República tinan 2017 nian adia ba 
semana oin. 

Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional em exercício, Maria Angelina Lopes 
Sarmento, acompanha hussi membro da Mesa, marca 
presença hussi Ministro da Reforma Legislativa e As-
suntos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

Presidente do Parlamento Nacional halo reunião men-
sal ho Presidente da República

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus 
da Costa Amaral, relata serviço Parlamento Nacional 
hanessan formação ba estrutura mesa comissão espe-
cializada sira no estabelecimento grupo amizade parla-
mentar sira ba Presidente da República, Francisco Gu-
terres ‘Lu-Olo’.

Iha reunião mensal ne’ebé hala’o iha Palácio Presiden-
cial, Bairro Pité, iha loron 18 fulan julho tinan 2018, 
Presidente do Parlamento Nacional hatete too horas 
ne’e Parlamento Nacional continua hala’o nia serviço 
normal, liuliu iha Comissão Especializada Permanente 
sira.

Hanessan  Comissão  A,  ne’ebé  trata  assuntos  
Constitucionais  e  Justiça,  simu  ona  Projeto  de  Lei  
Anticorrupção nian, ne’ebé iha loron 30 hodi discute 
projeto de lei ne’e antes lori ba Plenária hodi halo 
aprovação. Nune’e mós Proposta de Lei kona-ba Re-
gime Especial hodi halo levantamento hussi Fundo 
Petrolífero atu preenche regra regime duodecimal too 
aprovação Orçamento Geral de Estado 2018.

Relaciona ho levantamento Fundo Petrolífero ne’e, 

Presidente da República hussu ba Parlamento 
Nacional atu buka meios ida hodi labele fó impac-
to ba salário no vencimento funcionário sira-nian 
liuliu gestão pública.



Comissão E halo reunião ho Banco de Desenvolvi-
mento Asiático

Comissão E Parlamento Nacional nian, ne’ebé 
trata assuntos Infraestruturas, iha  loron 18 fu-
lan julho tinan 2018, halo reunião ho Diretor do 
Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB), Paolo 
Spantigati, hodi ko’alia kona-ba apoio hirak ne’ebé 
durante ne’e ADB fó ba estado Timor-Leste nian.

Diretor ADB hatete apoio hirak ne’ebé ADB fó ba 
estado Timor-Leste mak hanessan projeto estrada 
Díli-Ainaro, Díli-Baucau, projeto bee moos iha Mu-
nicípio Manatuto no Oecússi no promete sei con-
tinua ba futuro hodi desenvolve nação foun ne’e.
Além de apoio monetário, ADB mós fó apoio téc-
nico ba projeto sira ho nia acompanhamento too 
tinan tolu, continua halo controlo tuir sistema 
ADB nian, ho coordenação Ministério Obras Públi-
cas nian. 

Membro Comissão E sira preocupa ho manutenção 
estrada sira ne’e, inclui envolvimento trabalhador 
timoroan sira iha projeto ne’e, atu estrada hirak 
iha nia manutenção no controlo ne’ebé di’ak.

Presidente Comissão E, Deputado Abel Pires, agradece 
ba apoio tomak hussi ADB no informação hirak ne’ebé 
ADB fahe ba Deputado sira kona-ba projeto hotu ne’ebé 
apoio hussi ADB. 

Reunião ne’e preside hussi Presidente  Comissão E, 
Deputado Abel Pires, acompanha ho nia membro sira, 
no presença hussi Diretor ADB, Paolo Spantigati.



Presidente do Parlamento Nacional halo reunião ho 
Vice-Presidente Compact Operation hussi Millennium 
Challenge Corparation (MCC) ba Timor-Leste 

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
acompanha hussi nia assessor sira, Bruno Lencastre, 
Júlio Tomás Pinto no Amândio de Sá Benevides, halo re-
união ho Vice-presidente Compact Operation hussi Mil-
lennium Challenge Coorparation (MCC) ba Timor-Leste, 
Jonathan A. Brooks, acompanha hussi Embaixadora dos 
Estados Unidos da América, Kathleen M. Fitzpatrick, ho 
nia equipa, iha loron 19 fulan julho tinan 2018, iha gabi-
nete do Presidente Parlamento Nacional.

Objetivo reunião ne’e atu introduz ba Presidente do 
Parlamento Nacional projeto hussi agência MCC nian, 
ne’ebé hala’o iha Timor-Leste ho duração tinan 5. Pro-
jeto ne’e ho tema «Hussi Timor Ba Timor (By Timor for 
Timor)», programa ida-ne’e hussi Estados Unidos da 
América, liu hussi Embaixada dos Estados Unidos da 
América nian iha Timor-Leste ho objetivo atu reduz kiak 
no hassa’e qualidade economia iha Timor-Leste.

Área hira ne’ebé tama iha projeto ida-ne’e mak 
hanessan: Desenvolvimento empresarial, Desen-
volvimento Capital Humano, Saúde ho Nutrição 
ba Labarik no Educação. Tanba ne’e, MCC hussu 
apoio hussi Parlamento Nacional atu controla pro-
cesso desenvolvimento ba programa ne’e iha fu-
turo. 

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba 
Governo dos Estados Unidos da América ba pro-
grama foun ne’e ho tema «Hussi Timor ba Timor», 
no espera katak programa ne’e bele la’o di’ak 
nune’e povo Timor-Leste bele hetan benefício 
hussi programa ne’e, liuliu hassai povo hussi kiak, 
tanba ida-ne’e mak ita hotu nia esperança. 

Parlamento Nacional pronto atu coopera ho agên-
cia ne’e, atu bele realiza programa ne’e iha futuro 
mai. 



Presidente do Parlamento Nacional halo reunião 
ho Diretor Prevenção CAC nian

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus da Costa Amaral, acompanha hussi nia as-
sessor sira, Júlio Tomás Pinto no Amândio de Sá 
Benevides, halo reunião ho Diretor de Prevenção 
hussi Comissão Anticorrupção (CAC), Rosário de 
Araújo, ho nia equipa, iha loron 19 fulan julho ti-
nan 2018, iha gabinete do Presidente Parlamento 
Nacional.

Iha reunião ne’e, Diretor de Prevenção, fó conhe-
cimento ba Presidente do Parlamento Nacional 
hodi CAC, liuliu iha área prevenção, bele coopera 
ho Divisão de Logística no Aprovisionamento, liu 
hussi gabinete Auditoria Parlamento Nacional, atu 
bele halo monitorização no inspeção ba logística 
no aprovisionamento Parlamento Nacional nian. 

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, agradece ba cooperação CAC nian, liuliu 
parte Prevenção nian, ho Parlamento Nacional, 
nune’e bele halo prevenção ba ato corrupção iha 
Parlamento Nacional, no nia parte sei fó autor-
ização liu hussi Secretariado Parlamento Nacional 
hodi bele realiza cooperação ne’e.

Mesa do Parlamento Nacional baixa ona Proposta de Lei 
N.o I/V (1a)

Mesa do Parlamento Nacional, liu hussi sessão Plenária 
extraordinária iha loron 19 fulan julho tinan 2018, baixa 
ona Proposta de Lei n.o I/V (1ª) – Autorização Extraor-
dinária para a Realização de uma Transferência do Fun-
do Petrolífero, ba Comissão C, ne’ebé trata assuntos Fi-
nanças Públicas.

Proposta de Lei ne’e entrega hussi Presidente do Parla-
mento Nacional em exercício, Maria Angelina Sarmento, 
ba Presidente da Comissão C, Deputada Maria Fernanda 
Lay. No Projeto de Lei ne’e rassik Comissão C sei halo 
discussão no apresenta relatório parecer ho carater 
urgência ba Plenária iha horas 24 nia laran hodi halo 
aprovação.

Hafoin baixa Proposta de Lei ne’e, reunião Plenária pre-
side hikas hussi Presidente do Parlamento Nacional hodi 
anuncia no encera sessão Plenária no sei continua ses-
são Plenária extraordinária iha loron 20 fulan julho tinan 
2018. 



Parlamento Nacional aprova ona Proposta de Lei n.º 1/V 
(1ª)

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária extraor-
dinária, iha loron 20 fulan julho tinan 2018, halo ona 
aprovação ba Proposta Lei n.o 1/V (1a) - Autorização Ex-
traordinária para a Realização de uma transferência do 
Fundo Petrolífero, ho votos 35 a favor, 25 contra, no 3 
abstenções.

Proposta de Lei ne’e ho objetivo atu hussu autorização 
Parlamento Nacional hodi halo transferência hussi Fun-
do Petrolífero hodi sustenta maquina de Estado, masque 
nune’e bancada oposição questiona proposta refere 
tanba Governo la precisa hussu autorização Parlamen-
to Nacional maibé fó de’it conhecimento ba Parlamento 
Nacional bainhira orçamento la suficiente ona hodi sus-
tenta maquina Estado.

Antes halo aprovação final global ba Proposta de Lei 
ne’e, iha parte dadeer aprova uluk carater hussi Propos-
ta de Lei ne’e tuir relatório parecer hussi Comissão C 
ne’ebé tetu no discute carater urgência hussi Governo, 
nune’e liu hussi discussão naruk iha Plenária aprova 
duni carater proposta de lei ne’e ho carater urgência ho 
votos 36 a favor, 27 contra, no 1 abstenção.   

Iha  Proposta  de  Lei  ne’ebé  apresenta  hussi  
Governo hamutuk $140 milhões, hodi ajusta ba 
$20 milhões ne’ebé iha hela cofre de Estado. 

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acom-
panha hussi membro da Mesa, no marca presença 
hussi Ministro da Reforma Legislativa no Assuntos 
Parlamentares, Fidélis Magalhães, Vice- Ministra 
das Finanças, Sara Lobo Brites, ho nia equipa sira.

Parlamento Nacional preocupa utilização média 
social

Parlamento Nacional preocupa makas ba uti-
lização média social durante ne’e, liuliu hussi ema 
hirak ne’ebé la iha responsabilidade hodi difama 
liderança nacional sira.

Preocupação hirak ne’e Deputado sira levanta iha 
reunião Plenária ordinária iha loron 23 fulan julho 
tinan 2018, relaciona ho publicação fotografia no 
liafuan balun iha media social hanessan facebook 
hodi difama liderança nacional sira.

Nune’e Deputado sira hussu ba Governo liuliu 
ministério relevante atu controla utilização media 
social sira liuliu publicação hirak ne’ebé difama no 
hatún dignidade liderança sira-nian.

Além de ne’e Deputado sira questiona kona-ba 
eletricidade ne’ebé mate iha semana ikus ne’e in-
clui problema social sira seluk.

Iha reunião Plenária ne’e mós anuncia ba desig-
nação mesa do Grupo Nacional ba Assembleia 
Parlamentar da CPLP hanessan Deputado Francis-
co Miranda Branco hussi bancada FRETILIN (Presi-



dente), Deputada Maria Fernanda Lay hussi bancada 
CNRT (Vice-Presidente) no Deputada Maria Terezinha 
Viegas hussi bancada CNRT (Secretária). Nune’e mós 
ba mesa Grupo de Mulheres Parlamentares do Par-
lamento Nacional hanessan Deputada Lídia Norber-
ta dos Santos hussi bancada FRETILIN (Presidente),  
Deputada Maria Rosa da Camara «Bisoi» hussi banca-
da CNRT (Vice-Presidente), no Deputada Elvina Sousa 
Carvalho hussi bancada PD (Secretária). 

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus acompanha 
hussi membro da Mesa, no marca presença hussi 
Ministro  da  Reforma  Legislativa  e  Assuntos  Parla-
mentares, Fidélis Magalhães.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho 
Bispo Diocese Díli no Baucau

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, acompanha hussi Vice-Presidente, Deputado Luís 
Roberto, Secretária da Mesa, Deputada Maria Terez-
inha Viegas no Vice-Secretária da Mesa, Deputada 
Maria Isabel B. F. Ximenes, halo reunião ho Bispo Di-
ocese Díli, Dom Virgílio da Siva do Carmo, no Bispo 
Diocese Baucau, Dom Bazílio do Nascimento ho nia 
equipa, iha loron 24 fulan julho tinan 2018, iha gabi-
nete do Presidente do Parlamento Nacional.

Objetivo reunião ne’e, atu cumprimenta estrutura 
Mesa tomak ne’ebé simu cargo foun iha V Legislatura 
ne’e. Parte igreja continua fó apoio liu hussi oração 
nune’e ida-idak bele hala’o serviço no desenvolve 
povo no nação.

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba apoio 
hussi igreja liu hussi oração atu bele hala’o knaar ho 
responsabilidade ba desenvolvimento nação nian.



Loron  dahuluk  debate  Programa  VIII  Governo  
Constitucional

Parlamento Nacional liu hussi sessão Plenária extraor-
dinária hahú ona halo debate ba loron dahuluk Programa 
VIII Governo Constitucional, iha loron 25 fulan julho tinan 
2018. 

Debate Programa VIII Governo ne’e hahú ho lê agenda no 
guião hussi Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé 
de Jesus, iha 09h35 dadeer, no tuir kedas ho discurso hus-
si Primeiro-Ministro, José Maria Vasconcelos «Taur Matan 
Ruak» kona-ba Programa VIII Governo nian. 

Durante discurso Primeiro-Ministro nian sita programa pri-
oridade durante tinan lima VIII Governo nian hanessan área 
infraestrutura, área saúde, área educação, área agricultura, 
inclui área sira seluk ne’ebé Governo tau importância hodi 
realiza durante nia Governação.

Hafoin discurso Primeiro-Ministro nian, continua ho inter-
venção hussi Deputado sira liuliu bancada oposição hodi 
questiona programa ne’ebé apresenta hussi governo liu 
hussi Primeiro-Ministro.  

Sessão ne’e continua iha parte loraik ho perguntas hussi 
Deputado sira no resposta hussi Primeiro-Ministro, Taur 
Matan Ruak. Masque nune’e iha discussão refere bancada 
FRETILIN liu hussi presidente bancada Deputado Aniceto 
Longuinhos Guterres Lopes apresenta moção de rejeição 
ba programa VIII Governo Constitucional.

Debate programa ne’e hotu iha 18h45  loraik  no  sei  con-
tinua debate iha loron 26 fulan julho tinan 2018.

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, acom-
panha hussi membro da Mesa tomak, no marca presença 



hussi Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, ho nia membro 
Governo sira.

Loron daruak debate Programa VIII Governo Constitucional

Parlamento Nacional liu hussi sessão Plenária extraor-
dinária iha loron 26 fulan julho tinan 2018, continua debate 
ba loron daruak Programa VIII Governo Constitucional. 

Sessão debate ne’e hahú iha 09h30 dadeer ho perguntas 
hussi Deputado sira kona-ba área educação, saúde, turis-
mo, liuliu desenvolvimento língua portuguesa inclui imple-
mentação lian materna iha ensino primário sira.

Assunto seluk ne’ebé Deputado sira questiona mak ko-
na-ba projeto tassi-mane, participação feto iha área rural, 
no desenvolvimento económico.

Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, iha nia resposta ha-
tete VIII Governo iha esperança no sei esforço hodi concre-
tiza assunto importante sira ne’ebé tau ona iha Programa 
VIII Governo Constitucional.

Durante resposta ba pergunta sira, Primeiro-Ministro mós 
fó tempo ba nia membro do Governo sira hodi resposta 
ba área temática ne’ebé tutela ba, hanessan Ministro de 
Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Agio 
Pereira, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
Dionísio Babo Soares, Ministra da Educação, Juventude e 
Desporto, Dulce de Jesus Soares, no Vice-Ministra para os 
Cuidados de Saúde Primários, Élia António de Araújo dos 
Reis Amaral.

Hafoin resposta hussi Governo, iha parte loraik continua 
ho pergunta sira hussi Deputado sira kona-ba desenvolvi-
mento setor defesa no segurança, grupo vulnerável sira, 
administração publica no área cooperação ho nação de-
senvolvimento sira.

Nune’e Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de 
Jesus, fó kedas tempo ba Governo hodi halo resposta.



Primeiro-Ministro iha nia resposta hatete Governo liu hussi 
nia programa ne’ebé mak iha sei responde ba preocupação 
no problema hirak ne’ebé povo tomak enfrenta hela, liuliu 
área hirak ne’ebé levanta hussi Deputado sira.

Debate ne’e Presidente do Parlamento Nacional encera iha 
18h38 loraik no sei continua iha loron 27 fulan julho tinan 
2018 ba loron datoluk nian. 

Debate ne’e preside hussi Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus, acompanha hussi membro da 
Mesa tomak, no marca presença hussi Primeiro-Ministro, 
Taur Matan Ruak, ho nia membro Governo sira.

UKSW apresenta biografia universidade ba Parlamento Na-
cional

Diretora Relações Internacionais hussi Universidade Kristen 
Satya Wacana (UKSW), Frances Sinanu, halo apresentação 
kona-ba lala’ok no biografia UKSW nian ba Secretariado 
Geral do Parlamento Nacional iha loron 27 fulan julho ti-
nan 2018, iha sala conferência Parlamento Nacional.

Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino Afonso 
de Jesus, acompanha hussi Secretário-Geral Adjunto, João 
Rui Amaral, ho estrutura tomak secretariado nian, agra-
dece vontade hussi UKSW hodi bele halo apresentação ba 
Parlamento Nacional.

Faculdade hirak ne’ebé existe iha UKSW mak hanessan Fac-
uldade de Ciência de Educação, Faculdade Arte e Língua, 
Faculdade de Economia e Negocio, Faculdade de Direito, 
Faculdade Social e Comunicação, Faculdade Biologia, Fac-
uldade de Agricultura e Negócio, Faculdade Eletrotécnica e 
Computadores, Faculdade de Ciência e Matemática, Facul-
dade Teologia, Faculdade Psicologia, Faculdade Tecnologia 
e Informática, no Faculdade Ciência de Saúde. 

Hafoin apresentação, parte rua troca prendas ba malu ha-
nessan recordação no amizade entre Parlamento Nacional 
ho UKSW.



Programa VIII Governo Constitucional Passa Ona Iha Par-
lamento Nacional

Programa VIII Governo Constitucional passa ona iha Par-
lamento Nacional, iha loron 27 fulan julho tinan 2018 liu 
hussi votação ba moção de rejeição ho votos 25 a favor, 36 
contra no 4 abstenções.

 Discussão ba programa ne’e hahú iha loron 25 too 27 
fulan julho tinan 2018, ho  apresentação  Programa  VIII  
Governo Constitucional hussi Primeiro-Ministro, Taur 
Matan Ruak ho membro Governo balun relaciona ho área 
temático balun ne’ebé questiona hussi Deputado sira.

Moção de Rejeição ne’e apresenta hussi bancada FRETILIN 
iha loron dahuluk debate programa ne’e.

Durante debate loron tolu, mossu perguntas barak liuliu 
hussi parte oposição ne’ebé questiona kona-ba Programa 
VIII Governo Constitucional. No Deputado sira hussi blo-
co Aliança Mudança ba Progresso (AMP) fó mós sugestão 
balun relaciona ho programa ne’e.

Ho discussão naruk, iha loron 27 fulan julho tinan 2018, 
iha 18h45 kalan liu hussi Secretária Mesa, Maria Terezinha 
Viegas, halo leitura ba moção de rejeição, no tuir kedas ho 
votação ba moção ne’e.

Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, iha nia discurso en-
ceramento hatete Governo otimista sei implementa Pro-
grama VIII Governo Constitucional durante mandato tinan 
5.

Debate ne’e preside hussi Presidente do Parlamento Na-
cional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, acompanha 
hussi membro da Mesa tomak no marca presença hus-
si Primeiro-Ministro, Taur Matan-Ruak, ho  nia  membro  
Governo tomak.



Iha declaração politica ne’e clarifica rasão hirak ne’ebé ban-
cada FRETILIN considera liga ba programa governo nian.
Sessão Plenária ne’e preside hussi Presidente do Parlamen-
to Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha hussi membro 
da Mesa, no hetan presença hussi Ministro da Reforma 
Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidélis Magalhães.

PGR apresenta relatório anual ba Parlamento Nacional

Procuradoria-Geral da República (PGR) liu hussi sessão 
Plenária ordinária iha loron 31 fulan julho tinan 2018, halo 
apresentação relatório tinan 2017 nian ba Parlamento Na-
cional.

Iha relatório ne’ebé apresenta hussi Procurador-Geral da 
Republica, José da Costa Ximenes, kona-ba serviço tomak 
PGR nian iha tinan 2017 liuliu kona-ba progresso serviço 
no desafio hirak ne’ebé PGR hassoru durante tinan 2017.
Além de ne’e ko’alia mós kona-ba caso hirak ne’ebé proces-
so ona no caso hirak ne’ebé pendente nune’e sei contínua 
iha tinan 2018. No programa prioridade ne’ebé sei hala’o 
iha tinan 2018, plano estratégico ministério público nian 
inclui cooperação ne’ebé PGR halo ho nação CPLP sira.

Deputado sira aprecia ho serviço PGR nian durante ne’e, 
no hussu atu contínua melhoria iha futuro nune’e bele ga-
rante justiça ba ema hotu.

Além de ne’e Deputado sira mós questiona caso hirak 
ne’ebé iha ona processo inclui pendente sira liuliu kona-ba 
caso corrupção ne’ebé envolve hussi entidade Estado nian.
Apresentação relatório ne’e iha Período ordem do dia, en-
quanto iha período de antes ordem do dia nian distribui 
carta oficial hussi Diretora Executiva e Presidente Direti-
vo SAMES .ep (Serviço Autónomo de Medicamentos e 
Equipamentos de Saúde .ep), relaciona ho preocupação 
hira ne’ebé hato’o hussi Deputado sira liu hussi Ministro 
da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidélis 
Magalhães iha reunião Plenária.

Iha sessão Plenária ne’e mós bancada FRETILIN halo 
declaração politica relaciona ho moção de rejeição ne’ebé 
apresenta iha momento debate programa VIII Governo 
Constitucional.



Comissão G halo audiência ho Reitor UNTL

Comissão G Parlamento Nacional  ne’ebé trata  assuntos  
Educação, Juventude, Cultura, e Cidadania, iha loron 1 fulan 
agosto tinan 2018 halo audiência ho Reitor Universidade 
Nacional Timor Lorosae (UNTL), Francisco Miguel Martins, 
iha sala Comissão G.

Iha audiência ne’e Comissão atu rona dificuldade no pre-
ocupação hussi parte UNTL nian kona-ba destruição ilegal 
ba propriedade UNTL nian ne’ebé mak localiza iha Suco 
Hera Posto Administrativo Cristo Rei Município Díli.

Destruição ba moru Faculdade da Agricultura UNTL nian 
ne’e quase 400 metros, hussi Agencia de Desenvolvimento 
Nacional (ADN).

Reitor UNTL mós aproveita tempo ne’e hodi informa mós 
ba Comissão G kona-ba processo construção edifício foun 
ba Faculdade Engenharia nian iha Suco Hera.

Presidente Comissão G Deputada Albina Marçal Freitas, 
agradece ba presença reitor UNTL nian hodi hato’o preocu-
pação ne’ebé UNTL enfrenta. No parte Comissão G sei buka 
meios hodi informa ba Governo liuliu ministério relevante 
hodi soluciona preocupação ne’e.  

Audiência preside hussi Presidente Comissão G ne’ebé 
acompanha hussi membro sira comissão nian ho hetan 
presença hussi Reitor UNTL ho nia equipa sira.

Comissão C halo audiência ho CCFP no Secretário-Geral do 
Parlamento Nacional

Comissão C iha Parlamento Nacional  ne’ebé  trata  assun-
tos Finanças Publicas halo  audiência  ho  Presidente  do 
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero (CCFP), Pe. 
Júlio Crispim Ximenes Belo, ho  nia  equipa sira, no   
Secretário-Geral do Parlamento Nacional, Adelino Afonso 
de Jesus, ho  nia estrutura sira, iha loron 1 fulan agosto ti-
nan 2018, iha sala conferência do Parlamento Nacional.

Objetivo audiência ne’e atu ko’alia kona-ba Orçamento 
Privativo Parlamento Nacional ba tinan 2018, tuir pacote 
fiscal ne’ebé Governo liu hussi Ministério das Finanças pre-
vê hamutuk $9.152 milhões.

Durante audiência identifica necessidade balun inclui orça-
mento ba CCFP rassik, nune’e sei iha alteração ruma hussi 
montante inicial.

Audiência ne’e mós membro Comissão C hussu relatório 
execução orçamento duodécimo no sugere atu usa didi’ak 
orçamento ne’e too Orçamento Geral de Estado aprovado.



Audiência ne’e preside hussi Presidente  Comissão C,  
Deputada Maria Fernanda Lay, acompanha hussi membro 
comissão nian. 

Diretor IDN halo reunião ho Presidente Parlamento 
Nacional

Diretor do Instituto Defesa Nacional (IDN), Donaciano Cos-
ta Gomes, «Pedro Klamar Fuik» ho nia equipa halo reunião 
ho Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
iha loron 2 fulan agosto tinan 2018, iha gabinete do Presi-
dente Parlamento Nacional.

Iha reunião ne’e Diretor IDN congratula Presidente do 
Parlamento Nacional ne’ebé simu cargo hanessan Presi-
dente do Parlamento Nacional iha V Legislatura ne’e. Iha 
oportunidade ne’e Diretor IDN mós aproveita hodi convida 
Presidente do Parlamento Nacional ho Deputado sira atu 
participa iha conferencia Internacional ne’ebé sei realiza 
iha loron 16 -17 fulan agosto tinan 2018, ho tema «Timor 
–Leste: o Século do Mar», iha Díli.

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
aprecia ho esforço ne’e tanba Timor-Leste precisa tebes iha 
politica ida forte hodi assegura no protege rico soin iha tas-
si-laran, liuliu unifica setor segurança iha tassi nian.



Presidente do Parlamento  Nacional  disponível  hodi  par-
ticipa iha conferencia internacional ne’e inclui Deputado 
sira.

Comissão E halo audiência ho companhia TELKOMCEL 

Comissão E iha Parlamento Nacional ne’ebé trata assuntos 
Infraestruturas iha loron 2 fulan agosto tinan 2018 halo 
audiência ho Chief executive officer (CEO) hussi companha 
Telkomcel, Yogi Riski Bahar,  ho nia equipa sira iha sala 
Comissão  E Parlamento Nacional.   

Iha audiência ne’e companhia Telkomcel atualiza infor-
mação ba Parlamento Nacional liu hussi Comissão E ko-
na-ba progresso iha área telecomunicação nian ho presença 
Telkomcel iha Timor-Leste durante tinan lima nia laran.  

CEO Telkomcel explica plano Telcomcel iha futuro sei halo 
investimento ba fibra ótica (optical fibre), iha Timor-Leste, 
programa ne’e rassik apresenta uluk ona iha Governo an-
terior.

Investimento cabo submarino ne’e quase $15 milhões, 
ne’ebé sei dada hussi Atambua Indonésia mai Timor-Leste.
Presidente Comissão E, Deputado Abel Pires da Silva ha-
tete, negociação ba investimento ne’e sei halo ho Governo 
nune’e Parlamento Nacional sei fó nia apoio bainhira inves-
timento ne’e beneficia povo.

Hafoin audiência ho Comissão E, CEO Telkomcel ho nia 
equipa sira continua halo reunião ho Presidente do Parla-



mento Nacional, Arão Noé de Jesus, hodi informa kona-ba 
plano no programa ne’ebé Telkomcel sei halo iha futuro l 
iuliu investimento cabo submarino. 

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho Rede Feto 
Timor-Leste

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
halo reunião ho Presidente Rede Feto Timor-Leste, Judit 
Dias Ximenes, ho nia equipa sira, iha loron 2 fulan agosto 
tinan 2018, iha gabinete do Presidente do Parlamento Na-
cional.

Iha reunião ne’e Presidente Rede Feto Timor-Leste fó con-
gratulação ba Presidente do  Parlamento  Nacional  no  
Deputado sira hotu iha V Legislatura ne’e.

Durante reunião, Presidente Rede Feto informa ba Presi-
dente do Parlamento Nacional kona-ba desafio ka dificul-
dade hirak ne’ebé horas ne’e daudauk Rede Feto hassoru, 
tanba ne’e hussu apoio ba Parlamento Nacional hodi facili-
ta implementação programa Rede Feto nian.

Programa hirak ne’ebé Rede Feto prevê ho objetivo eleva 
capacidade feto sira-nian liuliu iha área rural hodi participa 
iha processo desenvolvimento nacional, no programa ida 
seluk oinsá bele defende direito feto sira-nian. 

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, 
sente orgulho ho serviço Rede Feto durante ne’e liuliu 



oinsá defende direito feto sira-nian masque iha dificuldade 
barak.

Iniciativa no programa Rede Feto nian, Presidente do Par-
lamento Nacional sugere atu submete ba Governo liu hussi 
ministério relevante hodi bele fó atenção, nune’e melhoria 
serviço Rede Feto nian iha Timor-Leste.

Comissão B realiza audiência ho  Ministro do Interior In-
terino, Sr. Filomeno Paixão no ninia  Equipa, iha loron 02 
fulan agosto tinan 2018, iha sala Comissão B Parlamento 
Nacional nian. 

Orçamento Privativo Parlamento Nacional aprovado

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária extraor-
dinária, iha loron 3 fulan agosto tinan 2018, halo ona 
aprovação ba Orçamento Privativo Parlamento Nacional 
nian ba tinan 2018 ho votos 40 a favor, 0 contra no 3 ab-
stenções.

Pacote fiscal ne’ebé Governo haruka ba Parlamento  Na-
cional hamutuk $ 9.152.000 milhões  ho  nia  categoria mak 
hanessan;  Salários e  Vencimentos  $5.015.000  
milhões, Bens e Serviços $3.113.000  milhões,  Transferên-
cias $928.000 mil, no Capital de Desenvolvimento $96.000 
mil.



Masque nune’e liu hussi discussão naruk iha Conselho 
de Administração, Comissão C no ikus mai iha discussão 
Plenária, liga ba necessidade Parlamento Nacional nian, 
hassai categoria Capital de Desenvolvimento no aumen-
ta montante ruma hussi montante inicial ne’ebé Governo 
prevê. Tanba ne’e total montante ne’ebé aprova iha final 
global hamutuk $10.324.000 milhões ho nia categoria mak 
hanessan; Salários e Vencimentos $5.116.000 milhões, 
Bens e Serviços $ 4.182.000 milhões, no Transferências 
$1.026.000 milhões.

Nune’e montante ida-ne’e mak sei envia ba Governo hodi 
tau iha Orçamento Geral de Estado 2018 nian ne’ebé sei 
halo discussão no aprovação iha tempo badak.

Reunião Plenária ne’e preside hussi, Presidente do Parla-
mento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha hussi mem-
bro da Mesa sira, no hetan presença hussi Secretário-Geral 
do Parlamento Nacional, Adelino Afonso de Jesus, ho nia 
equipa sira.

Parlamento Nacional revoga Decreto-lei n.o 3/2018, de 14 
de março no Decreto-lei n.o 4/2018, de janeiro

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária ordinária 
durante loron rua hahú iha loron 6 too 7 fulan agosto ti-
nan 2018, halo ona aprovação ba Projeto de Resolução n.o 
9/V/1a, ho votos 36 a favor, 0 contra no 1 abstenção, hodi 
revoga Decreto-lei n.o 3 / 2018, de 14 de março – Primeira 
Alteração ao Decreto-lei n.o 3 / 2015, 14 de janeiro – Apro-
va o Currículo Nacional de Base de Educação Pré-escolar 
no Projeto de Resolução n.o 10 /V/1ª, ho votos 36 a fa-
vor, 0 contra no 1 abstenção, hodi revoga Decreto-lei n.o 
4/2018, 14 de março – Primeira Alteração ao Decreto – lei 
n.o 4/2015, de 14 de janeiro – Aprova o Currículo Nacional 
de Base do Primeiro e Segundo Ciclos de Ensino Básico. 

Iha discussão loron dahuluk, Deputado sira questiona 
makas liu kona-ba mecanismo implementação lian mater-
na iha ensino pré-escolar, currículo nacional ba ensino bási-
co sira, ne’ebé precisa defini politica educação ida-ne’ebe 
claro hodi aluno sira bele apreende ho di’ak no contribui 
ba qualidade ensino básico iha território tomak liuliu área 
rural sira.

Ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce de Je-
sus Soares, hatete Governo precisa revoga Decreto-lei rua 
ne’e tanba Decreto-lei anterior liu hussi projeto-piloto iha 
município sira hanessan Lospalos, Manatuto inclui RAEOA 
(Região Administrativa Especial de Oecússi Ambeno), ba 
implementação lian materna iha processo aprendizagem 
iha mudança significativo, no ajuda labarik sira hodi apren-
de di’ak liu tan.

Nune’e liu hussi Decreto-lei refere bele hadi’a liu tan cur-
rículo no metodologia, hodi facilita di’ak liu tan processo 
aprendizagem.



Masque nune’e, too debate loron daruak nian, Deputado 
sira liuliu bancada oposição descorda ho posição Gover-
no nian tanba implementação lian materna iha processo 
aprendizagem la iha eficiência no Governo bele usa nia 
competência hodi altera tuir politica Governo nian, Gover-
no rassik bele traça nia politica educação ne’ebé claro liuliu 
parte currículo nian oinsá hanorin lian tetun no português 
iha ensino básico.

Língua tetun no português ne’e rassik hanessan lian oficial 
nune’e, Governo iha obrigação hodi cria condição atu de-
senvolve lian oficial ne’e.

Ho rasão hirak ne’e, antes hakat ba votação ba projeto de 
resolução rua, bancada oposição FRETILIN ho PD decide la 
participa iha votação. 

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do Par-
lamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha hussi 
membro da Mesa sira, nomarca presença hussi Ministro 
da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, Fidélis 
Magalhães, Ministra da Educação, Juventude e Desporto, 
Dulce de Jesus Soares, ho nia equipa sira.

Comissão E halo audiência ho ONG Matadalan Instituto

Comissão E iha Parlamento Nacional ne’ebé trata assuntos 
Infraestruturas, iha loron 08 fulan agosto tinan 2018, halo 
reunião ho representante ONG (Organização Não Gover-
mental) Matadalan Instituto, Valente Lelo-Bau no Gregório 
da Costa, iha sala Comissão E.

Iha audiência ne’e parte ONG Matadalan Instituto infor-
ma ba Deputado sira Comissão E kona-ba atividade hi-
rak ne’ebé ONG ne’e halo liuliu fiscalização ka advocacia 
ba Programa Nacional de Desenvolvimento Suco (PNDS), 
ho Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal 
(PDIM), iha município sira hanessan Município Covalima, 
Manatuto, Aileu, Liquiçá ho RAEOA.

Advocacia ne’e haree liu ba infraestrutura básica, liga ba 
Orçamento Geral de Estado ne’ebé aloca cada tinan.

Ho atividade ne’e, Comissão E sugere ba ONG Matada-
lan Instituto hodi apresenta relatório advocacia nian ba 
Comissão E atu bele apar nune’e bele partilha informação 
ba malu.  

Audiência ne’e preside hussi Presidente Comissão E, 
Deputado Abel Pires, no acompanha hussi membro 
comissão nian.



Comissão F halo audiência ho Sociedade Civil sira 

Parlamento Nacional, liu hussi Comissão F, ne’ebé trata as-
suntos Educação, Saúde, Segurança Social e Igualdade de 
Género, halo audiência ho representante Sociedade Civil 
sira hanessan JSMP (Judicial System Monitoring Program ), 
Rede Feto, Alfela, Ba futuro, Fundação Alola, AJAR, Pradet, 
Casa Vida, Movimento Feto Foin Sa’e, FOKUPERS, Orfana-
to Alma, ACBIT, FCJ, no CAUCUS, ne’ebé sai parceiro ba 
Comissão F, iha loron 8 fulan agosto tinan 2018, iha sala de 
conferência do Parlamento Nacional.

Audiência ne’e hanessan audiência dahuluk comissão F 
nian ho Sociedade Civil sira ho objetivo atu rona missão, 
visão no preocupação cada Sociedade Civil sira hodi nune’e 
comissão F bele foti hanessan  matéria  ida  atu  halo  
fiscalização baseia ba competência Comissão F.

Durante audiência, Comissão F ho Sociedade Civil sira par-
tilha informação ba malu oinsá bele hala’ó-nia knaar di’ak 
liu tan iha futuro mai.

Audiência  ne’e  preside hussi  Presidente  Comissão  F,  
Deputada  Maria  Gorumali Barreto, acompanha hus-
si membro sira comissão F nian no hetan presença  hussi  
representante Sociedade Civil sira, hanessan: JSMP (Judi-
cial System Monitoring Program), Rede Feto, Alfela, Ba fu-

turo, Fundação Alola, AJAR, Pradet, Casa Vida, Movimento 
Feto Foin Sa’e, Focuperes, Orfanato Alma, ACBIT, FCJ, no 
CAUCUS. 

Comissão G halo audiência ho Diretor Geral ADN

Comissão G iha Parlamento Nacional ne’ebé trata assuntos 
Educação, Juventude, Cultura e Cidadania, iha loron 8 fulan 
agosto tinan 2018, halo audiência ho Diretor Geral Agencia 
de Desenvolvimento Nacional, Samuel Marçal, ho nia ad-
junto, Rui Lourenço, sala Comissão G.

Objetivo hussi audiência ne’e atu  comissão  bele  rona  
clarificação hussi Diretor ADN kona-ba preocupação hussi 
Reitor UNTL iha semana kotuk relaciona ho destruição ile-
gal ba propriedade UNTL nian ne’ebé localiza iha Suco Hera 
Município Díli.

Diretor ADN clarifica katak parte ADN la iha conhecimento 
ba estatuto rai refere nune’e bainhira mossu informação 
katak rai ne’e pertence ba UNTL nian, ADN hapara kedas 
atividade iha área refere, no ADN rassik mós hussu ona de-
sculpa ba parte UNTL. 

Relaciona ho assunto ne’e, Presidente Comissão G Deputa-
da Albina Marçal Freitas, hatete iha tempo badak Comissão 
G sei halo visita ba área refere hodi haree diretamente situ-



ação real iha fatin refere.  
Audiência ne’e preside hussi presidente Comissão G Depu-
tada Albina Marçal Freitas, acompanha hussi membro sira 
Comissão G nian no hetan presença hussi Diretor ADN ho 
nia adjunto.

OGE 2018 baixa ona ba Comissão Especializada Perma-
nente sira

Parlamento Nacional liu hussi sessão Plenária extraor-
dinária iha loron 9 fulan agosto tinan 2018, baixa ona 
Proposta de Lei n.o 2 /V (1ª) – Orçamento Geral do Es-
tado para 2018, ba Comissão de Finanças Públicas inclui 
comissão especializada permanente sira seluk. 

Proposta de Lei ne’e entrega direta hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, ba Presidente 
Comissão Especializada Permanente sira.

Hafoin simu tiha Proposta de Lei ne’e, Comissão C ne’ebé 
trata assuntos Finanças Publicas sei analisa no halo relatório 
parecer hodi apresenta iha sessão Plenária. 
 
Proposta de Orçamento Geral de Estado ne’e entrega ona 
ba Parlamento Nacional ne’ebé simu direta hussi Presiden-
te do Parlamento Nacional iha loron 7 fulan agosto tinan 
2018 hussi Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Par-
lamentares, Fidélis Manuel Leite Magalhães, acompanha 



hussi Vice-Ministra das Finanças, Sara Lobo Brites, iha gabi-
nete Presidente do Parlamento Nacional. 

Comissão A no E halo fiscalização ba CAC

Comissão A iha Parlamento Nacional, ne’ebé trata assuntos 
Constitucionais e Justiça no Comissão E ne’ebé trata assun-
tos Infraestruturas, halo fiscalização ba Comissão Anticor-
rupção (CAC), iha loron 9 fulan agosto tinan 2018.

Comissão rua ne’e halo fiscalização ba CAC relaciona ho 
informação balun ne’ebé Deputado sira rona kona-ba fun-
cionamento ka atividade CAC nian ne’ebé enfrenta dificul-
dade liga ba mandato Comissario CAC nian ne’ebé termina 
ona iha fulan kotuk ba, hodi afeta ba andamento serviço 
CAC nian.

Iha fiscalização ne’e Deputado sira Comissão A ho E halo 
reunião ho Adjunto Comissario cessante Rui Pereira dos 
Santos ho nia diretor sira, hodi rona preocupação sira liuliu 
kona-ba salario ba funcionário sira, condição edifício CAC 
nian inclui preocupação sira seluk. 

Relaciona ho preocupação ne’e, Presidente Comissão A 
Deputada Carmelita Caetano Moniz, hatete comissão sei 
halo relatório e parecer ba Plenária hodi discute no buka 
solução, masque nune’e Deputado sira aprecia ho serviço 
CAC nian durante ne’e.

Iha loron hanessan Comissão E ne’ebé lidera hussi Presi-
dente da Comissão Abel Pires, halo mós fiscalização ba 
EDTL Comoro hodi haree condição real liuliu kona-ba gera-
dor sira ne’ebé mak uluk usa hodi fornece energia eletrici-
dade ba comunidade liuliu capital Díli.

Durante fiscalização rona preocupação barak hussi Dire-
tor Técnico EDTL Comoro kona-ba dificuldade hirak ne’ebé 
EDTL Comoro enfrenta liuliu kona-ba manutenção ba ger-
ador sira inclui contrato companha nian hodi garante fun-
cionamento ka operacionalização EDTL Comoro nian, tan-
ba EDTL Comoro ne’e rassik bele substitui central elétrica 



Hera bainhira avaria.

Presidente Comissão E hatete fiscalização ne’e halo hanes-
san continuação ba fiscalização ne’ebé comissão halo ona 
ba Central Elétrica Hera hodi haree diretamente condição 
ne’ebé central elétrica ne’e enfrenta nune’e bele buka 
solução ba dificuldade hirak ne’ebé iha.   

Comissão F halo audiência ho nia parceiro sira

Comissão F iha Parlamento Nacional ne’ebé trata assuntos 
Educação, Saúde, Segurança Social e Igualdade de Géne-
ro, halo audiência público ho nia parceiro sira hanessan; 
Comissão Nacional ba Direitos Labarik (KNDL), Centro Na-
cional Chega (CNC), Secretario Executivo  Comissão  Na-
cional Combate HIV/ SIDA, Comité 12 de Novembro, no 
East Timor Blind Union (ETBU), iha loron 9 fulan agosto ti-
nan 2018 fatin sala GMPTL Parlamento Nacional.

Audiência ne’e ho objetivo atu Comissão F bele rona missão 
no visão hussi nia parceiro sira nune’e bele colabora di’ak 
liu tan iha futuro.

Durante audiência cada organização apresenta nia área 
de serviço, tuir programa no plano ida idak nian, nune’e 
Comissão F bele considera área hirak ne’ebé prioridade 
hodi colabora liga ba área temática comissão nian.

Presidente Comissão F, Deputada Maria Gorumali Barreto, 
hatete audiência ne’e importante tebes tanba comissão 
bele iha informação barak facilita di’ak liu tan comissão iha 
nia fiscalização.



Audiência ne’e preside hussi presidente Comissão F, Maria 
Gorumali Barreto, acompanha hussi membro comissão nian 
no hetan presença hussi Comissario interino Comissão Na-
cional ba Direito Labarik, Eugénio Soares, Diretor executiva 
CNC, Hugo Fernandes, Secretário Executiva Comissão Na-
cional Combate HIV/SIDA, Daniel Marçal, Secretário-Geral 
Comité 12 Novembro, Sérgio de Jesus Marques, no Diretor 
Executiva ETBU, Umbelino Destero da Costa.  

Presidente Parlamento Nacional halo reunião ho Embaixa-
dor Indonésia nian

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, halo 
reunião ho Embaixador Indonésia nian iha Timor-Leste, Sa-
hat Sitorus, ho nia equipa, iha loron 10 fulan agosto tinan 
2018, iha gabinete do Presidente do Parlamento Nacional.  
Iha reunião ne’e Embaixador Indonésia nian fó felicitação 
ba Presidente do Parlamento Nacional ne’ebé eleito demo-
craticamente hodi sai Presidente do Parlamento iha Legis-
latura ne’e, espera katak bele serviço hamutuk di’ak liu tan 
ho órgão sira Estado nian hodi acelera desenvolvimento 
nacional.

Embaixador Indonésia mós agradece ba visita honra hussi 
Presidente da Republica ba Republica Indonésia iha fulan 
kotuk ne’ebé la’o di’ak tebes. 

Ba futuro hametin liu tan cooperação bilateral entre nação 
rua ne’e, liuliu iha nível parlamentar hodi ajuda soluciona 
ba questão balun ne’ebé sei pendente hanessan fronteira 
terrestre inclui área desenvolvimento nian no seluk tan.

Iha oportunidade ne’e mós Embaixador Indonésia ne’e 
convida Presidente do Parlamento Nacional hodi participa 



iha conferencia Parlamento Indonésia nian ne’ebé sei ha-
la’o iha fulan setembro oin mai. 

Presidente do Parlamento Nacional agradece ba felicitação 
ne’e inclui apoio hirak ne’ebé durante ne’e Indonésia fó ba 
Timor-Leste. 

Ba Futuro Timor-Leste continua iha cometimento hodi halo 
cooperação ho nação vizinho sira hodi acelera desenvolvi-
mento nacional. Kona-ba conferencia Parlamento Indoné-
sia nian sei iha representa Parlamento Nacional ne’ebé sei 
participa bainhira Presidente rassik la participa.

Presidente Parlamento Nacional participa iha inauguração 
tinan 50 existência Igreja Paroquia São Francisco Xavier 
Dare

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da 
Costa Amaral, acompanha hussi Deputado Domingos C. de 
Araújo, participa iha inauguração tinan 50 existência Igre-
ja Paroquia São Francisco Xavier Dare, iha loron 12 fulan 
agosto tinan 2018, iha paroquia Dare. 

Iha cerimónia inauguração ne’e Presidente do Parlamento 
Nacional acompanha hussi Bispo Diocese Díli, Dom Virgílio 
da Silva do Carmo, hodi assina placa no fó bênção ba Igreja 
São Francisco Xavier Dare hussi Bispo Diocese Díli.

Hafoin assina placa no bênção Igreja continua kedas ho 
misa de abertura ne’ebé preside hussi Bispo Diocese Díli, 
Dom Virgílio da Silva do Carmo.

Participa iha cerimonia ne’e mak hanessan membro balun 
VIII Governo Constitucional, autoridade local, sarani pa-
roquia Dare, inclui convidado sira seluk.





Parlamento Nacional aprova pedido urgência ba OGE 
2018

Parlamento Nacional liu hussi reunião Plenária or-
dinária iha loron 13 fulan agosto tinan 2018, halo ona 
aprovação ba pedido de urgência da tramitação da 
Proposta de Lei n.o 2 /V (1a) – Orçamento Geral do 
Estado (OGE) para 2018, ho votos 40 a favor, 0 con-
tra, no 24 abstenções.

Hafoin aprovação ba pedido urgência ne’e, Mesa Par-
lamento Nacional baixa hikas Proposta de Lei ne’e ba 
Comissão Especializada Permanente sira hodi halo 
audiência publica ho ministério relevante sira antes 
ba discussão generalidade no especialidade.

Proposta OGE ba tinan 2018 ne’ebé Governo apre-
senta ba Parlamento Nacional hamutuk $ 1.279,6 
milhões de dólares americano, durante período, 
loron 1 fulan janeiro too loron 31 fulan dezembro ti-
nan 2018.

Iha sessão Plenária ne’e mós Deputado sira halo vo-
tos de pesar no solidariedade ba vitima sira rai-na-
kdoko iha Lombok Indonésia, ho votos 59 a favor, 0 
contra no 0 abstenções.

Alem de ne’e bancada CNRT agradece ba Presiden-
te da Republica ne’ebé promulga ona Proposta de 
Lei n.o 1/V (1ª) – Autorização Extraordinária  para  a 
Realização de uma transferência do Fundo Petrolífe-
ro ho montante $140.000 milhões, inclui assunto sira 
seluk liu hussi declaração politica.

Reunião Plenária ne’e preside hussi Presidente do 
Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus, acompanha 
hussi membro da Mesa sira no hetan presença hussi 
Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamen-
tares, Fidélis Magalhães.

Presidente Parlamento Nacional halo reunião mensal 
ho Presidente da República

Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Je-
sus, halo reunião mensal ho Presidente da República, 
Francisco Guterres «Lu-Olo» iha loron 15 fulan agos-
to tinan 2018, iha palácio Presidencial Ai-tarak-laran 
Díli. 

Hafoin  reunião,  Presidente  do  Parlamento  Nacional 
informa  ba  jornalista  sira  katak  reunião  mensal 
ne’e atu informa ba Presidente da República kona-ba 
atividade Parlamento Nacional nian liuliu kona-ba 
aprovação carater urgência ba proposta Orçamen-
to Geral de Estado, ne’ebé horas ne’e iha ona fase 



audiência publica iha Comissão Especializada Perma-
nente sira ho ministério relevante.

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



Boletim Tuir Mai:
-  Audiências Públicas entre Comissões  Especializa-
das Permanentes  ho  Ministério  Relevantes  e  Or-
ganizaçoes da Sociedade Civil kona ba Proposta de 
Lei Orçamento Geral  Estado 2018 nian;

- Discussao  e  Aprovação iha Generalidade e Espe-
cialidade ba Proposta de Lei Orçamento Geral de Es-
tado 2018;

 - Reuniões hussi Sua Excelência Presidente Parla-
mento Nacional, conforme agenda;

-  Informasaun seluk tan
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