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S U M Á R I O  
 

 
Sr. Presidente loke sessão plenária iha tuku 10 liu 

minuto 31 dadeer.  

Iha primeira reunião plenária V Legislatura 

Parlamento Nacional nian ne’e loke ho execução hino 

nacional Pátria no tuir kedas ho discurso Sr. Presidente 

cessante Aniceto Longuinhos Guterres Lopes nian. Iha 

biban ne’e, Plenário nomeia Sr.ª Lídia Norberta dos 

Santos Martins (FRETILIN) nu’udar Secretária da Mesa 

em exercício. 

Hala’o mós leitura, discussão, votação no aprovação 

ba Projeto de Deliberação n.º 1/V – Constituição da 

Comissão de Verificação de Poderes.  

Além de ne’e, Mesa Plenário mós aproveita biban 

ne’e hodi anuncia ba Deputado sira kona-ba renúncia ba 

mandato nu’udar Deputado Sr. Kay Rala Xanana 

Gusmão (CNRT) no Sr. Taur Matan Ruak (PLP) nian.   

 Depois hala’o apresentação no leitura ba Relatório 

Comissão de Verificação de Poderes nian, hussi Sr. 

Adérito Hugo da Costa (CNRT), nu’udar Presidente 

Comissão ne’e nian, no Sr.ª Maria Teresinha Viegas 

(CNRT), nu’udar relatora. Tuirmai, halo mós aprovação 

ba Relatório ne’e. 

Iha biban ne’e Parlamento Nacional mós efetua 

juramento ba Deputado eleito sira hussi partido no 

coligação, mak: CNRT (Congresso Nacional de 
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Reconstrução de Timor-Leste), PLP (Partido da 

Libertação Popular), KHUNTO (Kmanek Haburas 

Unidade Nacional Timor Oan), FRETILIN (Frente 

Revolucionária do Timor-Leste Independente), PD 

(Partido Democrático) no FDD (Frente de 

Desenvolvimento Democrático).  

Halo leitura ba carta substituição temporária 

Deputada Bancada FRETILIN nian, ne’ebé Sr.ª Noémia 

Siqueira substitui kedas Sr. Mari Bin Amude Alkatiri iha 

Plenário.  

Ikusmai, apresentação candidatura ba eleição 

Presidente do Parlamento Nacional, ne’ebé Sr. Arão Noé 

de Jesus da Costa Amaral (CNRT) nu’udar candidato 

único. Hakat kedas ba eleição no Sr. Deputado ne’e eleito 

ba Presidente do Parlamento Nacional V Legislatura 

nian, período 2018-2023.  

Depois hala’o mós cerimónia passagem cadeira 

presidencial hussi Presidente cessante ba Presidente 

eleito no continua kedas ho discurso Presidente 

Parlamento Nacional nian. 

Ikusliu, halo execução dala ida tan ba hino nacional 

Pátria hodi taka sessão ne’e.  

Deputado sira ne’ebé halo intervenção mak hanessan 

tuirmai ne’e: Sr. Antoninho Bianco no Sr. Joaquim dos 

Santos (FRETILIN); Sr. Adriano do Nascimento (PD); Sr.ª 

Carmelita Caetano Moniz (CNRT); Sr. António de Sá 

Benevides (FDD); Sr. Luís Roberto da Silva (KHUNTO); 

Sr. Fidélis Manuel Leite Magalhães (PLP); Sr. Arão Noé 

de Jesus da Costa Amaral (CNRT); Sr.ª Elvina Sousa 

Carvalho (PD); Sr.ª Isabel Ximenes (FDD); Sr. Francisco 

Miranda Branco, Sr. Mari Bin Amude Alkatiri, Sr. David 

Dias Ximenes no  Sr.ª Maria Angélica Rangel da Cruz dos 

Reis (FRETILIN).  

Sr. Presidente (Arão Noé de Jesus da Costa Amaral) 

taka sessão plenária iha tuku 6 liu minuto 4 loraik. 
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Sr. Presidente cessante: — Bom dia ba hotu-hotu. 

 

 Horas hatudu tuku 10 liu minuto 31 dadeer. 

 

 Iha Regimento Parlamento Nacional, artigo 41.º, n.º 2, hatete nune’e: «Cabe ao Presidente do 

Parlamento cessante, caso tenho sido eleito, presidir à primeira reunião até ser eleito o novo Presidente 

do Parlamento Nacional». 

Regimento ida-ne’e mak fó kbiit mai ha’u enquanto Presidente Parlamento cessante atu dirige ida-

ne'e, primeira reunião V Legislatura Parlamento Nacional nian. 

Nune’e, ha’u declara aberta primeira reunião V Legislatura do Parlamento Nacional nian ho agenda 

sira tuirmai - ha’u hanoin distintos Deputados, convidados sira, iha ona cópia agenda primeira reunião, 

ohin, nian ne’ebé fahe ba parte 2:  

1.ª Abertura to’o juramento dos Deputados; 

2.ª Eleição Presidente Parlamento Nacional nian. 

Nune’e, ita tama kedas ba 1.ª parte e hahú kedas ho hino nacional. Ha’u convida ema hotu atu hamriik 

hodi executa hino nacional. 

 

Execução do hino nacional.  

 

Obrigado, bele hola fatin tuur.  

Excelentíssimos, Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados da IV Legislatura, Senhoras 

Deputadas e os Senhores Deputados eleitos ba V Legislatura ho sira idak-idak nia família ne’ebé 

acompanha, Senhores ex-Presidentes do Parlamento Nacional, Sr. Primeiro-Ministro e membros do VII 

Governo Constitucional, Líderes dos Partidos Políticos de assento Parlamentar, convidado sira hotu, 

membros Órgãos Comunicação Social no Funcionários tomak hussi Parlamento Nacional nian. 

Hussi fatin ne’ebé ha’u tuur, nu’udar Presidente cessante, ha’u hato’o bem-vindo no hato’o mós 

agradece wa’in ba imi hotu nia presença iha Uma-Fukun Parlamento Nacional no hola parte iha primeira 

reunião V Legislatura Parlamento Nacional ne’ebé, ohin, ita hahú daudaun. La kleur tan, hela de’it horas 

rua ka tolu, ha’u sei tun hussi fatin aas Parlamento Nacional nian ne’e hodi ba tuur fali iha ha’u-nia fatin 

nu’udar Deputado oposição ida hussi partido FRETILIN. 

Nune’e, ha’u sente la soi atu halo tan discurso ruma, maibé apenas liafuan ikus no badak tebes, em 

particular atu dirige ba Deputados IV Legislatura nian, ne’ebé ha’u hola parte no lidera durante fulan 

sia nia laran. 
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Bainhira legislatura ida remata, legislatura foun hahú, bainhira Deputados tuan termina nia mandato, 

Deputados eleitos hahú nia mandato. Portanto, legislatura troca, Deputado sira troca ka continua tanba 

reeleito, enquanto instituição Parlamento Nacional nu’udar Instituição Democrática Estado nian 

mantém. Parlamento hotu-hotu iha Estado Democrático nia existência no nia lala’ok mak hanessan ne’e 

duni. 

IV Legislatura ne’ebé mak ita dehan badak tebes iha história Parlamento Nacional ida-ne’e nian, la’o 

iha conjuntura política ida particularmente exigente no nakonu ho confrontação. Ohin duni, Legislatura 

ida-ne’e remata, nune’e mós Deputado sira termina nia mandato. 

Legislatura ida-ne’e nia lala’ok di’ak ka aat, nune’e mós Deputado sira IV Legislatura nian 

desempenha duni sira-nia função ka lae hanessan representante povo, ne’e hotu depende ba juízo hussi 

povo Timor-Leste ne’ebé expressa iha eleição sira-ne’ebé livre no justo. Quase Deputados IV 

Legislatura tomak, ohin, marca presença iha-ne’e, maioria ka número boot liu reeleito mak hola fatin 

iha cadeira Deputado nian hodi tuur iha klaran ne’e, enquanto sira seluk ne’ebé la reeleito tuur iha fatin 

convidados VIP (very importante person) nian iha ha’u-nia sorin karuk. Ba sira-ne’ebé la reeleito, ha’u 

halo votos de maiores êxitos iha empreendimento iha futuro, hanessan político, no iha nível pessoal. Ba 

maioria esmagadora ne’ebé reeleito no hola parte iha composição V Legislatura nian, ha’u hato’o ha’u-

nia saudação no parabéns tanba consegue renova fiar hussi povo atu mai representa iha Parlamento 

Nacional. Maibé ha’u mós hakarak apela ba sira, mai ita idak-idak halo reflexão ida kle’an ho 

honestidade no ho consciência tomak atu haree experiência hussi IV Legislatura nia lala’ok política 

ne’ebé ha’u hakarak dehan francamente ladún contribui atu hametin democracia, hametin Estado no 

haburas desenvolvimento. 

V Legislatura ne’ebé ohin ita hahú, nune’e Deputado sira tem que hatene dignifica mandato 

constitucional no hatene interpreta no respeita interesse nacional ne’ebé aas liu do que interesse privado, 

interesse grupo, ka interesse partido nian. Timor-Leste precisa liu estadistas no político sira-ne’ebé ho 

sentido de Estado. 

Ne’e mak ha’u-nia intervenção badak, tanba ha’u lakohi halo discurso. Maibé antes hakotu, tanba 

hela tan loron rua atu tama ba Idul Fitri, lori Parlamento Nacional nia naran ha’u hakarak hato’o boas 

festas, selamat Idul Fitri ba comunidade muçulmana Timor-Leste tomak. Mak ne’e de’it, obrigado. 

 Ita tama kedas ba ponto agenda tuirmai, nomeação de uma secretária em exercício, ho nune’e ha’u 

convida Sr.ª Deputada Lídia Norberta, ex-Secretária da Mesa do Parlamento Nacional atu mai 

interinamente exerce função hanessan Secretária da Mesa atu assiste ha’u iha Mesa do Parlamento 

Nacional ba reunião ohin nian. 

 

Sr.ª Deputada Lídia Martins hakat sa’e bá hodi exerce nia função hanessan secretária da Mesa. 
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Senhores e senhoras, excelências, antes to’o ba juramento Deputados eleitos nian, Regimento exige 

tem que verifica uluk mandato Deputado sira-nian. Tanba ne’e tem que estabelece uluk Comissão de 

Verificação de Poderes ba Deputados V Legislatura nian. Iha ona Projeto de Deliberação ne’ebé iha 

distinto Deputado sira-nia Mesa, tanba ida-ne’e deliberação, claro que tem que iha votação, mas antes 

halo votação tem que iha discussão. 

Agora, ha’u fó ba Secretária da Mesa atu halo leitura ba Projeto de Deliberação do Parlamento 

Nacional n.º 1/V/2018 — Constituição de uma comissão eventual de verificação de poderes dos 

deputados eleitos. 

Sr.ª Secretária, halo favor.  

 

Sr.ª Secretária da Mesa em exercício «Lídia Norberta dos Santos Martins» (FRETILIN): — 

Obrigada, Sr. Presidente. 

Bom dia ba ita tomak. 

«Projeto de Deliberação do Parlamento Nacional n.º 1/V— Constituição de uma comissão eventual 

de verificação de poderes dos Deputados eleitos. 

I. O Estatutos dos Deputados, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 5 de maio, alterada 

pela Lei n.º 7/2017, de 26 de abril, determina, no artigo 3.º, a criação de uma comissão 

parlamentar com a finalidade específica de verificar os poderes dos Deputados eleitos, que 

iniciam o novo mandato. 

II. No mesmo sentido dispõe o artigo 42.º do Regimento do Parlamento Nacional, 

nos termos do qual os poderes dos Deputados são verificados pelo Parlamento Nacional 

através de comissão parlamentar expressamente criada para o efeito através de deliberação.  

III. A natureza regimental dessa comissão é, por seu turno, a de comissão eventual, 

já que se destina a um fim determinado, conforme determinam os artigos 26.o e 36.o do 

Regimento. 

IV. Nestes termos, os Deputados eleitos na V Legislatura do Parlamento Nacional da 

República Democrática de Timor-Leste deliberam constituir uma Comissão Eventual de 

verificação de poderes dos Deputados eleitos constantes da ata de apuramento nacional da 

Comissão Nacional de Eleições e do Acórdão do Coletivo de Juízes do Tribunal de Recurso, 

proferido no Processo NUC 0130/18.TRDIL, publicado no Jornal da República, I Série, 

n.o21A, de 28 de maio de 2018, a qual se manterá em funções até que se constitua a comissão 

especializada permanente competente em razão desta matéria. 

V.  A Comissão de Verificação de Poderes, doravante designada por Comissão, é 

constituída pelos seguintes Deputados:  

 

FRETILIN:  
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Sr. Deputado Antoninho Bianco, Sr. Deputado Joaquim dos Santos ‟Boraluli”, Sr.a Deputada Helena 

Martins Belo, Sr. Deputado Mariano Fatubai Mota e Sr.a Deputada Nélia Menezes.  

CNRT:  

Sr. Deputado Adérito Hugo da Costa, Sr.a Deputada Carmelita Caetano Moniz, Sr. Deputado 

Dionísio da Costa Babo e Sr.a Deputada Maria Terezinha da Silva Viegas. 

 

PLP:  

Sr. Deputado Francisco Vasconcelos, Sr.a Deputada Rosalina Ximenes e Sr.a Deputada Maria 

Angelina Lopes Sarmento. 

 

KHUNTO:  

Sr. Deputado António Verdial de Sousa e Sr.a Deputada Armanda Berta dos Santos. 

 

PD:  

Sr. Deputado Adriano do Nascimento e Sr.a Deputada Elvina Sousa Carvalho. 

 

PUDD:  

Sr. Deputado António de Sá Benevides. 

 

UDT: 

 Sr. Deputado Gilman A. Exposto dos Santos. 

 

FRENTI-MUDANÇA:  

Sr.a Deputada Isabel Maria B. Freitas Barreto. 

 

VI. Compete à Comissão eleger a respetiva Mesa e designar um relator. 

VII.  É objeto da Comissão o apuramento da lista dos candidatos eleitos, organizada 

por partidos ou coligações partidárias, segundo a representatividade decrescente dos 

mesmos, e por ordem alfabética, atribuindo a cada Deputado um número de ordem geral. 

VIII. Os elementos referidos e os demais que se mostrem relevantes constarão de 

relatório e parecer a submeter à apreciação e votação do Plenário, contendo a declaração de 

verificação dos poderes dos Deputados eleitos. 

IX. A comissão deve ainda proceder às pertinentes substituições dos Deputados que 

exerçam cargos que determinem a suspensão do respetivo mandato, bem como dos demais 

que a hajam requerido, pelos candidatos não eleitos dos respetivos partidos políticos que se 

sigam na ordem de precedência das listas respetivas. 
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X. O relatório concluirá por um parecer formal, a submeter à votação do Plenário. 

 

Díli, 13 de junho de 2018. 

 

Os Deputados Proponentes: Luís Roberto da Silva, Fidélis Leite Magalhães, Arão Noé Amaral, 

Elvina Sousa Carvalho, Isabel Maria Ximenes e Francisco Branco.» 

Obrigada, Sr. Presidente.  

 

Sr. Presidente cessante (Aniceto Longuinhos Guterres Lopes): — Obrigado, Sr.a Secretária. 

Projeto Deliberação mak ne’e, Srs. Deputados. Antes procede ba votação ha'u hakarak fó 

oportunidade ba distintos Deputados atu halo apreciação no observação ba Projeto de Deliberação ida-

ne’e. 

Iha ona inscrição iha-ne’e… La’ós inscrição, maibé iha ponto de ordem.  

Sr. Deputado Antoninho Bianco: ponto de ordem. 

 

Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Dahuluk, ha'u-nia agradece ba Maromak fó biban ba ha'u atubele hatutan luta ba libertação povo 

nian. 

Tuirmai, agradece ba herói no mártir sira, tanba sira ohin loron ita sei nafatin atu hatutan luta ne’e. 

Datoluk, ha'u-nia respeito ba Mesa, Presidente cessante, colega Deputado sira hotu, membro do 

Governo ne’ebé marca presença, eleitor sira, povo Maubere no Buibere que acompanha sessão dahuluk 

ka abertura ba Legislatura dalimak nian. 

Presidente, ha'u observa projeto de resolução ne’e, ha'u conjuga ba artigo 70.o Constituição, alínea 

1, ha'u haree fali ba Regimento uluk, I Legislatura nian, iha artigo 12.o, e liga fali Regimento Parlamento 

atual ne’ebé halo alteração uluk Regimento dala uluk I Legislatura nian, ha'u haree katak Projeto ne’e 

inconstitucional, projeto resolução ba criação ne’e inconstitucional. 

 

Sr. Presidente intervém bainhira Sr. Deputado Antoninho Bianco (FRETILIN) halo intervenção. 

 

Sr. Presidente cessante (Aniceto Longuinhos Guterres Lopes): — Sr. Deputado, Ita-Boot hussu 

ponto de ordem, mas agora se halo ona intervenção la iha buat ida, bele continua mas to’o 5 minutos, 

halo favor. 

 

Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Ha'u halo ponto de ordem e ao mesmo tempo bele halo 

intervenção tanba assunto ida-ne’e importante. 
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Obrigado, Sr. Presidente. 

Tanbassá mak ha'u dehan inconstitucional? Tanba Regimento labele aas liu Constituição. Iha 

Constituição, artigo 70.o nia epígrafe, hatete dehan «partidos políticos e direito de oposição», número 1 

hatete dehan nune’e «os partidos políticos participam nos órgãos do poder político de acordo com a sua 

representatividade democrática, baseada no sufrágio universal e direto». 

Significa saida? Partido ne’ebé concorre ou aliança concorre povo hili ne’e la’ós ida agora daudaun 

ne’e. AMP é povo hili aliança AMP, la’ós povo hili KHUNTO, la’ós povo hili CNRT, la’ós povo hili 

PLP, nune’e mós hussi FDD la cita partido ida-idak, FDD de’it mak sira hili. 

Baseado ho ida-ne’e, ita mai fali cria bancada tuir ida-ne’ebá ne’e la condiz ona, tanba ne’e ha'u 

hanoin projeto de deliberação ne’e la iha fatin mesmo que conferência líderes halo tiha buat ne’e, maibé 

conferência líderes nian mós sala. Sala tanbassá? Se comissão verificação seidauk e bancada mós 

seidauk harii, bancada quando harii depois de comissão verificação poder verifica mandato sira hotu, 

mai tiha hotu tomada de posse foin mak ita halo. Ne’ebe, criação bancada antes de constituição comissão 

verificação é ilegal. Tanba ne’e recomendação ida conferência líder liubá hodi mai tau iha Plenária 

agora, ami questiona ne’e é nune’e duni. Tanba ne’e la iha fatin para projeto de resolução ne’e atu 

avança ba oin, tem que haree uluk comissão verificação ne’e. Composição baseia ba ida-ne’e de’it, 

AMP ne’e ema na’in hira, FDD ema na’in hira, PD na’in hira no FRETILIN na’in hira? Ne’e mak 

composição loloos atubele cria comissão de verificação poderes ba mandato Deputado sira iha V 

Legislatura ne’e. 

Ida-ne’e de’it mak ha'u hakarak hato’o ba Mesa, Presidente cessante ho respeito ne’e mak ami-nia 

aspiração e ha'u hein katak bele considera tanba ita hotu hakarak dehan la’o tuir Constituição, la’o tuir 

Regimento ne’ebé que la viola Constituição. 

Obrigado barak. 

 

Sr. Presidente cessante — Obrigado, Sr. Deputado. 

Tuirmai: Sr. Deputado Joaquim dos Santos. 

 

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente cessante. 

Bom dia ba colegas Deputados eleitos, colegas ex-Deputados IV Legislatura, convidados ne'ebé 

presentes no ba povo Timor-Leste, ha'u-nia saudações revolucionárias. 

Ha'u atu secunda de’it declaração Deputado Bianco nian baseia ba artigo 70.o Constituição, número 

1, ne’ebé sai base ba ita atu halo aprovação ba resolução hodi harii comissão de verificação de poderes. 

Ita atu hahú V Legislatura, di’ak liu ita evita viola princípios constitucionais, tanba ne’e, ha'u lakohi 

ko’alia barabarak tanba repete fali Deputado ninia argumento quase hanessan de’it. 
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Ha'u atu dehan de’it katak di’ak liu Presidente retira fali projeto de resolução ne’e ba halo reajusta 

fali naran sira iha documento ne’e tuir de’it resultado eleição ne’ebé Tribunal proclama e tuir mós 

Constituição tanba comissão verificação de poderes iha primeira reunião ne’e seidauk iha bancada 

parlamentar atu nomeia ninia representante, iha de’it mak Deputados eleitos. 

Portanto, só depois de comissão verificação de poderes ita harii tiha mak comissão verificação de 

poderes nia relatório lori mai, ita aprova tiha, hili tiha ona Presidente, se iha revisão ba Regimento karik, 

ita sei halo tiha lai revisão ba Regimento, depois mak Deputado sira ne’ebé interesse atu forma bancada 

parlamentar apresenta ba Presidente do Parlamento, tuir artigo 11.o, n.o 2. Iha-ne’e mak foin haree 

bancada hira mak atu moris iha V Legislatura. 

Tanba ne’e, Sr. Presidente, ha'u hussu atu reformula documento ne’e antes de ita aprova. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Tuirmai: Sr. Deputado Adriano do Nascimento. 

 

Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Bom dia, Sr. Presidente, povo Timor-Leste tomak no ba maluk Deputado sira. 

Primeiro, aprecia hanoin ne’ebé que tau ona iha-ne’e hodi hamossu esboço ida-ne’e, só que ha'u mós 

hakarak secunda buat ne’ebé ohin Deputado Antoninho Bianco ho Deputado Joaquim hato’o, se bele 

ita haree filafali esboço ida-ne’e tanba esboço ida-ne’e mai ho noção bancada hira kedas, temi partido 

ida-idak nia naran. 

Presidente, ha'u-nia preocupação mak ida-ne’e, iha eleição foin daudaun ne’e só assento parlamentar 

iha-ne’e mak ne’e: coligação rua no partido rua. De repente ida hatama partido naran barabarak iha-

ne’e. Ha'u-nia preocupação mak ne’e, liga ho Lei Eleitoral, artigo 20.o, liuliu iha número 2, kona-ba 

sigla, bandeira ho emblema ne’ebé partido ida-idak molok eleição hatama iha CNE, ne’e halo nu’ussá? 

Ha'u-nia pergunta mak ne’e: bandeira, sigla ho buat sira ne’ebé hatama iha CNE ne’ebá ne’e partido 

ne’ebé temi iha esboço ne’e mak tama ou ba coligação ne’e bandeira seluk, símbolo seluk mak tama 

iha-ne’ebá? Ne’ebe, ne’e ha'u-nia razão atu questiona tanba povo la vota ba partido hirak ne’ebé temi 

iha-ne’e, ne’e primeira razão. 

Segunda razão, Mesa ulun de’it mós ita seidauk iha, Mesa Presidência Parlamento nian ita seidauk 

hili, oinsá mak ita tama kedas ona ba propõe bancada ida-ne’e, bancada ida-ne’ebá. Ne’ebe, ida-ne’e 

mós mak ita questiona, atu nune’e buat ulun ne’e iha tiha depois mak sorin-sorin ne’e ita tau bá. 

Ne’ebe, ha’u hanoin, Presidente, dala ida tan, se bele, proposta ohin Deputado na’in rua nian, ita foti 

lista hussi partido rua, coligação rua ne'ebé povo vota ba ne’e, depois halo verificação, hafoin ida-ne’e 

mak ita ko’alia kona-ba buat seluk. 
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Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Inscrição a seguir: Sr.ª Deputada Carmelita Moniz. 

 

Sr.ª Carmelita Caetano Moniz (CNRT): — Obrigada, Sr. Presidente. 

Bom dia ba Ita-Boot, colegas Sr.as e Srs. Deputados. 

Ha'u hakarak hatete, em primeiro lugar, katak constituição de coligação AMP (Aliança de Mudança 

para o Progresso) pré-eleitoral iha acordo escrito ida pré-eleitoral ne'ebé acordo ne’e AMP apresenta ba 

CNE em cooperação ho Tribunal de Recurso, to’o ikus publica iha Jornal da República e válido ba 

coligação pré-eleitoral ida-ne’e. Iha acordo ida-ne’e hatete momoos assunto ka conteúdo ne'ebé ohin 

Sr. Deputado na’in-tolu ko’alia katak, depois de eleição remata, partido tolu que forma coligação sei 

hamriik nu'udar bancada ida-idak iha Parlamento Nacional. Quando acordo ne’e sai e anuncia iha Jornal 

da República la iha ema ida ou partido ida atu questiona kona-ba conteúdo acordo ne'e e CNE mós la 

questiona kona-ba conteúdo ne'e. Primeira etapa ne'ebé ha'u hakarak explica. 

Segundo, saida mak atu lori ita ba hala’o ita-nia função nu'udar Deputado iha Parlamento Nacional, 

mós nu'udar bancada iha Parlamento Nacional, buat ida ne'ebé que guia ita, ita-nia matadalan mak 

Regimento interno do Parlamento Nacional. Artigo 11.º ko’alia momoos katak «os Deputados eleitos 

em listas de partido ou coligação de partidos podem constituir-se em bancadas parlamentares, 

independentemente da existência de coligações pré-eleitorais de partidos».  

Baseia ba ida-ne’e mak uluk iha 2007, precedente ida hatudu ona mai ita katak partido rua ne'ebé 

halo coligação pré-eleitoral ASDT no PSD, depois de eleição remata, quando constituição da bancada 

sira forma sai bancada rua, sai bancada ida-idak iha Parlamento Nacional. Precedente hatudu ona mai 

ita iha 2007, sé mak momento ne’ebá preside nu'udar Presidente cessante, mak ita-nia Excelência Dr. 

Lu Olo, Presidente da República, e ita hotu-hotu, ha'u rassik tama nu'udar Deputada iha 2007, aprova 

ida-ne’e. Tanba saida mak agora senhores Deputados mai fali questiona iha fatin ida-ne’e até que dehan 

ne’e inconstitucional. Ne'ebe, senhores Deputados, ha'u fó hanoin fali buat hirak-ne’e hotu passagem 

da política ne'ebé ita enfrenta e até ohin loron. 

Ha'u-nia intervenção mak ida-ne’e de’it, muito obrigado, tuir ha'u-nia haree la viola Constituição da 

República e precedente 2007 hatudu ona mai ita. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr.ª Deputada. 

Sei iha tan inscrição ida: Sr. Deputado António Benevides. 
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Sr. António de Sá Benevides (FDD): — Muito bom dia, Sr. Presidente, distintos Deputados. 

Relaciona ho esboço projeto de deliberação ida-ne’e, iha ponto 5 ha'u liga ho Regimento, artigo 42.º, 

ponto 2. Iha ne’ebá dehan «A comissão é constituída por representantes eleitos de todos os partidos de 

acordo com o princípio da proporcionalidade…», será que lista hirak-ne'ebé Ita-Boot sira tau iha ne’e 

reflete ba proporcionalidade ka lae? 

Segundo, atu informa ba Ita-Boot sira hotu katak FDD (Frente Desenvolvimento Democrático) la 

fahe, la iha PUDD (Partido Unidade Desenvolvimento Democrático), la iha UDT (União Democrática 

Timorense), la iha FM (Frente de Reconstrução Nacional de Timor-Leste MUDANÇA ), tanba iha FDD 

ami bá ho bandeira ida de’it. Ne'ebé la iha ema na’in-tolu mak atu iha ne’e, ida de’it, ami na’in-tolu 

hamutuk ida de’it. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Srs. Deputados. 

Iha inscrição balu iha ne’e ba intervenção segunda vez, ha'u atu hussu uluk ba proponente sira tanba 

intervenção Deputado sira-nian hussu atu retira projeto ida-ne’e ho razão hirak-ne'ebé ohin sira ko’alia. 

Maibé antes ida-ne’e, ha'u hakarak fahe, presta informação ba distintos Deputados katak projeto ne’e 

hetan ona discussão iha última Conferência Líderes Bancadas IV Legislatura nian. Data ha'u la fixa, 

liuliu discussão to’o hetan concordância kona-ba ponto hirak ne'ebé contempla iha V ne'e. Kona-ba 

composição, número ho composição comissão verificação ninian, ohin Srs. Deputados questiona kona-

ba número nia composição ho ninia proporcionalidade tuir Regimento. Kona-ba criação bancada 

parlamentar, atu ilegal ka la ilegal, mas ha'u hakarak hatete iha ne’e ita seidauk to’o iha criação bancada 

parlamentar, e criação bancada parlamentar ne’e nia iha procedimento rassik. Srs. Deputados bele lê iha 

artigo 11.º Regimento Parlamento Nacional ninian, liuliu iha número 2 ne’e, hatete «a constituição de 

cada bancada parlamentar efetua-se mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do 

Parlamento, assinada pelos Deputados que a compõem, indicando o seu presidente e vice-presidentes, 

se os houver». Enquanto Presidente do Parlamento cessante ha'u seidauk hetan comunicação, tanba 

seidauk to’o período ida atu forma bancada. Agora, tuir ka lae ba acordo pré-eleitoral ne’e entre partido 

sira coligação ninian ne'ebé regista ona iha Tribunal, filafali ba criação bancada parlamentar ne’e ita 

kaer ba Regimento. Agora, Regimento ne’e constitucional ka la constitucional hotu-hotu iha direito atu 

questiona, iha dalan para atu questiona ida-ne’e. Então, tanba iha proposta atu retira ho razão hirak-

ne’e, ha'u hussu uluk lai ba proponentes projeto deliberação ne’e, hussu desculpa ha'u bolu ida-ida de’it. 

Sr. Deputado Luís Roberto da Silva, proponente. 

 

Sr. Luís Roberto da Silva (KHUNTO):— Desculpa, Sr. Presidente bele repete filafali para ha'u bele 

entende didi’ak molok atu hassai ha'u-nia liafuan? 
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Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante:— Sr. Deputado, ha'u hussi Mesa ne’e, se Ita-Boot tau buat tilun nian ne’e, 

tau iha tilun karik, kala Ita-Boot rona moos liu iha ne’ebá. Srs. Deputados, ohin ko’alia ne’e Ita-Boot 

acompanha, ha'u la precisa repete, mas importante mak ida-ne’e: projeto de deliberação ne'ebé Ita-Boot 

mak proponente número um, ne’e mak ha'u bolu Ita-Boot atu defende tanba Deputados balu halo 

proposta atu retira projeto deliberação ne’e ho razão sira ne'ebé ha'u la precisa repete ba Ita-Boot. Sr. 

Deputado, halo favor. 

 

Sr. Luís Roberto da Silva (KHUNTO):— Di’ak, obrigado ba tempo. 

Molok atu hato’o ha'u-nia intervenção, ha'u-nia liafuan ida ka rua, ha'u-nia bom dia ba povo Timor-

Leste tomak, ne'ebé matenek tebetebes hodi bele responde ba impasse política ne'ebé durante ne’e 

acontece iha fulan hirak nia laran ne’e. Ida-ne’e, ha'u halai filafali ba iha intervenção ha'u-nia maluk 

sira hussi bancada oposição, sobre Regimento Parlamento e no mós Constituição RDTL, katak viola 

Constituição RDTL, mas hussi atan ha'u rassik ita hotu baseia ba iha matadalan ne'ebé iha, hanessan 

Regimento do Parlamento Nacional e no mós acordo ne'ebé ami halo relaciona ho último Plenário ne'ebé 

iha sala da conferência entre líder bancada hirak-ne'ebé iha IV Legislatura ninian hassoru malu, ne’ebé 

ita hakotu malu tiha iha ne’ebá. Ne'ebe, ha'u fiar katak ida-ne’e mak ita avança ba oin, ne'ebé la iha buat 

ida atu viola Constituição RDTL ou viola Regimento do Parlamento. Ita iha hotu matadalan atu banati 

tuir. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Sr. Deputado Fidélis Leite Magalhães. 

 

Sr. Fidélis Manuel Leite Magalhães (PLP): — Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Atu dehan katak proposta ida-ne’ebé proponente sira halo ne’e la viola Regimento Parlamento nian, 

ida-ne’e mós la iha implicação direta ba constituição bancada nian. Processo ba constituição bancada, 

hanessan Sr. Presidente ohin temi tiha, ne’e processo ida que sei to’o mai iha semana… loron hirak 

tuirmai. Maibé kaer ba Regimento la'ós de’it ba artigo… Discussão kona-ba constituição bancada mak 

artigo 11.º, mas ita haree ba iha processo ida agora ne’e baseia ba artigo 42.º. Quando ita lê rohan-rohan 

de’it bele fó compreensão ida katak bele haloke tan discussão to’o constituição. Maibé se ita lê iha 

número 2 hussi artigo hanessan artigo 42.º, iha ne’ebá ne’e dehan «A Comissão é constituída por 

representantes eleitos de todos os partidos de acordo com o princípio da proporcionalidade (…)». Iha 

42.º ne’e dehan katak maski partido sira hotu ne'ebé mak iha Parlamento ida-ne’e independente hussi 
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existência aliança ou coligação, sira partido nafatin, ne'ebe mak partido mak depois celebra acordo 

coligação ou aliança, ne’e ba partido hotu-hotu ho nia representante. Ne'ebe, iha ne’e ba companheiro 

sira hussi FDD, e ami-nia proposta, ita hotu nia proposta, ha'u haree iha ne’e ita hotu mak propõe inclui 

hussi bancada partido iha ne’e hussi partido PD, coligação FDD no partido FRETILIN. Constituição ba 

representação partido ne’e la dehan katak atu fahe Ita-Boot sira ba bancada tolu, ne’e dehan de’it 

representantes partidos ne'ebé mak iha ne’e e Ita-Boot sira nia coligação hanessan ida ne'ebé mak 

composto hussi partido tolu ne’e continua nafatin. Mas ba efeito ba exercício ida ohin ba harii comissão 

de verificação ne’e iha Regimento ne’e exige representação, representatividade, representação hussi 

partido hotu-hotu.  

Mak ne’e de’it, Sr. Presidente, obrigado ba Ita-Boot sira hotu nia atenção. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Ha'u hakarak orienta, Srs. Proponente sira responde hotu questões hirak ne'ebé ohin Sr. Deputado 

sira coloca. Por exemplo, ohin, kona-ba proporcionalidade ne'ebé FDD questiona mós. Ita haree hussi 

número ne’e proporcional ka lae? Para além de perguntas chave ne'ebé ohin kona-ba legalidade ka 

constitucionalidade formação bancada ne'ebé afeta ba composição verificação ne'ebé ita ko’alia 

daudaun. 

Sr. Deputado Arão Noé ohin parece foti liman, maibé seidauk iha inscrição iha ne’e. Bele aproveita 

ko’alia kedas, halo favor. 

 

Sr. Arão Noé de Jesus da Costa Amaral (CNRT): — Obrigado ba Sr. Presidente.  

 

Bom ida ba distinto Deputado sira no ba povo tomak, ha'u hakarak esclarece de’it katak tuir reunião 

líderes bancadas ikus nian iha dia 6 de junho, foti decisão ba hodi apresenta projeto de deliberação ida-

ne’e, baseia ba n.º 2 do artigo 42.º. 

Hanessan ohin Sr. Deputado Fidélis lê tiha ona katak iha-ne’ebá atu temi ba buat rua: «A comissão 

é constituída por representantes eleitos de todos os partidos (…)», e depois iha tan kona-ba 

proporcionalidade. Tanba considera ba representante todos partidos, ne'e mak partido sira ne'ebé hetan 

assento parlamentar hetan hotu parte, inclui FDD, ne'ebé mai ho partido tolu ne'ebé hetan assento 

parlamentar. 

Tanba ne'e mak baseia ba representação ne'e maka hodi hamossu tiha proposta ida-ne’e atu partido 

sira ne'ebé hetan assento iha Parlamento hetan mós representação iha composição comissão ne'e. E mós 

ba partido boot sira, liuhossi usa proporcionalidade. Tanba ne'e mak hodi mossu número ida: FRETILIN 

iha na’in-5, CNRT na’in-4, PLP na’in-3, KHUNTO na’in-2, PD na’in-2, FDD ho sira na’in-3 ne'e ida-

idak parte ne'e hanessan representação. Ida-ne'e mak consensos ida hussi Reunião Líder Bancada sira 
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iha momento ne’ebá hodi hamossu projeto ida-ne'e, baseia ba n.º 2 do artigo 42.º. Ida-ne’e mak sai base 

ba ami hodi foti decisão ida-ne'e para apresenta projeto de deliberação ne'e. 

Agora, kona-ba artigo 11.º em si, hanessan ohin S. Ex.ª Sr. Presidente Parlamento cessante hateten, 

cabe ba partido sira ne'ebé hakarak atu constitui, nia sei apresenta requerimento formal ba iha Presidente 

Parlamento tuir n.º 2 do artigo 11.º - Constituição e organização. Tanba ne'e mak ami hanoin katak ita 

iha fase ida-ne’e fokus de’it ba conteúdo ida-ne'e, liga ba artigo 44.º, n.º 2, ne'ebé ohin lê tiha ona. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Sr.ª Deputada Elvina Sousa Carvalho. 

 

Sr.ª Elvina Sousa Carvalho (PD): — Bom dia ba Sr. Presidente, ba distinto Deputado sira hotu no 

povo tomak. 

Ami hussi PD propõe atu retira tiha projeto de deliberação ida-ne'e baseia ba preocupação sira ne’ebé 

ohin hussi Sr. Deputado sira ko’alia e no mós ba declaração ne'ebé ohin Sr. António de Sá, ou hussi 

FDD, ko’alia katak sira-ne'e partido tolu, maibé sira tama iha Parlamento hanessan ida de’it. Ne'ebe, ho 

ida-ne'e ha'u hanoin katak ita bele haloos lai buat ruma molok ita inicia ita-nia mandato ba V Legislatura 

ne'e. 

Obrigada. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr.ª Deputada. 

PD retira. 

Proponente seluk, Sr.ª Isabel Maria Ximenes, desculpa se ha'u la bolu naran completo. 

 

Sr.ª Isabel Maria B. Freitas Ximenes (FDD): — Di’ak, obrigada. 

Bom dia ba S. Ex.ª Sr. Presidente cessante, mós ba povo Timor tomak e ba Sr. Deputado sira. 

La iha buat ida, ha'u-nia naran la precisa bolu completo, bele temi de’it Isabel Ximenes. 

Tuir buat ne'ebé Sr. Deputado sira seluk cita ona antes, ha’u mós hakarak hato’o katak tuir ba ita-nia 

reunião ne'ebé convoca iha dia 6 de junho de 2018, ita haree hotu ona ba questão sira hanessan ne'e e 

ne'ebé ha'u haree katak ita la viola iha Regimento nenhum, maibé nu'udar Deputada hussi FDD, ha'u 

mós sente ita bele acomoda preocupações mai hussi ita-nia distinto Deputado sira seluk, então ami hussi 

FDD bele, ho ami-nia vontade tomak, bele propõe ami entre na’in-tolu na’in-ida mak ba hanessan lista 

ne'ebé bele propõe iha projeto ida-ne’e. 

Obrigada. 
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Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr.ª Deputada. 

Proponente ikus, Sr. Francisco Miranda Branco. 

 

Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN): — Bom dia ba Presidente, colegas Deputados no povo 

Timor-Leste tomak. 

Sr. Presidente, iha loron hira ba kotuk, Reunião Líderes Bancadas, sira decide apresenta projeto de 

deliberação mai iha Plenário, órgão aas liu iha Parlamento Nacional, atu decide, ne'ebé la'ós final, ne'e 

projeto simplesmente atu apresenta mai iha Plenário nu'udar órgão boot liu hierarquia iha órgão de 

soberania ida-ne'e. Ita bele lê iha alínea 4 ne'e hateten katak V Legislatura Parlamento Nacional 

República Democrática de Timor-Leste ne'e delibera tuir comissão eventual de verificação de poderes 

dos Deputados, ne'ebé eleitos baseia ba atas de apuramento nacional Comissão Nacional de Eleições 

nian e acórdão coletivo de juízes do Tribunal de Recurso. E Tribunal de Recurso só refere ba de’it 

FRETILIN, AMP, FDD, PD. Independentemente acordo ne'ebé estabelece entre partidos tolu CNRT, 

KHUNTO ho PLP, ne'ebé agora daudauk ita haree e ami foin acesso ba documento ida-ne'e, ami haree 

katak iha inconstitucionalidade, tanba viola artigo 70.º, ne'ebé hateten katak partido político sira 

participa iha poder político nia órgão conforme nia representatividade democrática, baseia ba sufrágio 

universal no direto, katak eleitor sira bá hili AMP, la'ós hili CNRT, la hili PLP, la hili KHUNTO. 

Hanessan mós hili FDD, la'ós hili UDT, PUDD, FRENTI-MUDANÇA, ida-ne’e mak loos, ida-ne'e mak 

espírito Constituição nian, ita labele viola. 

Iha artigo 11.º Regimento interno Parlamento Nacional, ne'e precedente ida-ne’ebé errado, sala, e 

tempo ita atu hadi’a. Ne’ebe, tanba projeto ne'e deliberação mai hussi decisão líder bancada sira-nian, 

e órgão boot liu iha Parlamento Nacional mak Plenário ida-ne'e, Plenário decide katak ida-ne'e viola 

Constituição, Sr. Presidente. Se ita hateten katak iha-ne'e seidauk hateten dehan CNRT hetan cadeira 

hira? Tuir ona acórdão hetan cadeira 21, agora ita mós bele hussu, 21 ne'e nia contagem baseia ba saida? 

Tanba eleitor sira bá vota ba AMP, la’ós ba vota ba CNRT, bele KHUNTO mak iha 21 ida karik? Iha 

PLP mak iha 21 karik? Lista ne'e fechada. 

Ne'ebe, Sr. Presidente, ida-ne'e mak ami hanoin katak camarada no companheiro sira ne'ebé contesta 

ida-ne'e iha razão tanba viola ona ita-nia Constituição, artigo 70.º. Eleitor sira bá vota sufrágio universal 

no direto, secreto, ba AMP, FDD, FRETILIN ho PD. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Ha'u atu fó de’it tempo ba Deputado na’in-tolu tan ne'ebé iha inscrição iha-ne'e, liuliu hussu ba 

intervenção ba segunda vez: Sr. Deputado Antoninho Bianco, Sr. Deputado Adriano do Nascimento ho 

Sr. Deputado Joaquim dos Santos. 
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Maibé, antes de ha'u fó ba sira, ha'u hakarak orienta ita foca kedas ba discussão ba ponto sira ne'ebé 

mais importante. Ha'u regista iha-ne’e mak: ida, violação ba Constituição, bancada sira-ne'e viola 

princípios constitucionais, hussi coligação forma bancada ketak-ketak, ne'e viola princípios 

constitucionais; ida seluk, kona-ba artigo 42.º, ponto 2, «A comissão é constituída por representantes 

eleitos de todos os partidos de acordo com o princípio de proporcionalidade». Iha ponto 2 iha-ne'e, 

ne'ebé tem que interpreta claro, representantes eleitos de todos os partidos, ko’alia partido iha-ne'e, se 

hanessan ne’e então coligação sira-ne'e halo oinsá? Inclui hotu iha-ne'e ka, ou coligação buat ketak ida 

ne'ebé la tama iha Regimento ne’e karik? E ida seluk kona-ba questão proporcionalidade, número ne'ebé 

iha ona projeto deliberação ne'e, proporcional ka lae? Por exemplo, se ita ko’alia AMP de’it, ita soma 

número Deputados ne'ebé atu compõe comissão ne'e hussi 19 ne'e 9 de’it, enquanto forma tiha ona 

maioria iha Parlamento ida-ne'e halo 34, e resto ne’ebé la tama iha maioria 34 ne'e mak 10 Deputados 

fali, bele ita dehan representa partidos hotu karik, maibé proporcionalidade está em questão, então tem 

que halo loos ida-ne'e. 

Hakarak orienta para discussão ne’e ita foca kedas ba iha assunto sira ne'ebé ha'u hato’o bá. 

Sr. Deputado Antoninho Bianco ba segunda vez. 

 

Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente cessante. 

Ha'u-nia tempo ne’e atu hatán de’it jurista ida Carmelita ne'e. Iha artigo 11.º ne'e iha mudança dala 

rua, iha uluk Presidente cessante I Legislatura hato’o ne'e loos, baseia ba artigo 12.º, ne'e la introduz 

independentemente pré-eleitoral, partido sira-ne'e. Ne'e foin mak introduz iha AMP nian, uluk decisão 

ida presidente cessante iha I Legislatura hodi harii loos. Loos e dala rua tan mak ne'e, coligação 

momento ne'e PSD ho ASDT tama ho naran hanessan, ida be AMP agora ne'e tama ho naran seluk fali. 

Tanba ne'e mak bá ne’e hanessan partido, tuir loos sira. 

Uluk ne'e coligação ASDT ho PSD, ne'e tama partido na’in-rua duni, la muda bandeira, la muda 

naran, ne'ebé dentro de princípio artigo 12.º do Regimento anterior. Agora, introdução ida agora 

daudauk ne’e, pronto, buat ne'e mak ami dehan ne'e mak viola Constituição, tanba buat ne'ebé mak viola 

Constituição, e ita tem que labele habitua, ne'e tem que la’o ona iha dalan loos, lia loos, no moris ne'e 

tem que lia loos duni. 

Tanba ne'e ha'u hanoin, maluk sira, ha'u hakarak Presidente, ho respeito, retira projeto ne'e e ita bele 

halo fali. Ha'u-nia sugestão ne’e. AMP bá ho hira? FRETILIN bá ho hira? PD bá ho hira? FDD bá ho 

hira? Composição ba comissão verificação de ponderes. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Ponto de ordem: Sr. Deputado Mari Alkatiri. 
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Sr. Mari Bin Amude Alkatiri (FRETILIN): — Só para ajuda compreende de’it interpretação, 

quando ita ko’alia artigo 70.º, n.º 1, ita labele pára de’it iha-ne'e, ita tem que liga ba artigo 65.º, n.º 4, 

da Constituição. Artigo 65.º, n.º 4, da Constituição ne'e claro tebes, «a conversão dos votos em mandatos 

obedece ao sistema de representação proporcional». Então, contagem hanu’ussá mak halo tiha be hetan 

mandato sira-ne'e? 

Constituição claro, ita labele kaer de’it ba artigo ida, ne'e ha'u atu ajuda de’it para ita bele compreende 

didi’ak fenómeno ida-ne'e. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Sr. Deputado Joaquim dos Santos, ba segunda vez. 

 

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Ha'u atu sublinha de’it katak âmbito ba projeto de resolução ne'e atu constitui Comissão de 

Verificação de Poderes. Ne'ebe, base ne'ebé orienta ita maka constitui, ne'e mak mai hussi resultado 

eleição ne'ebé Tribunal aprova, e baseia ba princípios constitucionais. 

Regimento gere ita-nia comportamento atu foti decisão. Mas, se liga ba artigo 42.º, n.º 2, ne'e, quando 

ita interpreta didi’ak ne'e, iha-ne’e iha lacuna normativa ida iha-ne'e, se liga ba iha resultado eleição 

agora ne'e. 

Quando mossu problema hanessan ne'e, ida be prevalece ne'e mak princípios fundamentais, la'ós ona 

Regimento mak prevalece. Ne'ebe, ha'u hanoin, ha'u la estuda lei, mas Sr. Deputado sira ne'ebé 

compreende lei ne'e bele explica didi’ak, mas ha'u hanoin di’ak liu ita kaer iha princípios constitucionais 

para constitui Comissão de Verificação de Poderes. Ita seidauk ko’alia kona-ba constituição das 

bancadas parlamentares, ne'e regra ketak ida, ita agora ko’alia kona-ba atu constitui Comissão de 

Verificação de Poderes. Portanto, se ita interpreta artigo 42.º ne'e «representantes eleitos de todos os 

partidos», então foin eleição liubá ne'e partido político rua mak concorre ho coligação rua. Tanba ne'e, 

efeitos hussi processo ida-ne'e atu usa artigo 42.º hodi constitui Comissão de Verificação de Poderes 

ne'e iha lacunas, ne'ebe ne'e la'ós base fundamental. Tanba ne'e mak ohin ha'u sugere atu lori ba 

reformula fali projeto ne'e tuir princípios ne'ebé gere ita atu lori harii Comissão de Verificação de 

Poderes, ida-ne'e de’it. Di’ak liu ita tuir malu para lalika lakon tempo, Sr. Presidente, hadi’a de’it buat 

ne'e lori mai ita aprova ona para bá Verificação de Poderes. Bá lakon tempo discute ida-ne'e halo saida? 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 
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Sr. Deputado Adriano do Nascimento, ba segunda vez. 

 

Sr. Adriano do Nascimento (PD): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Haloos buat balun la loos hussi Deputado sira ohin ko’alia ne'e, no mós hato’o ha'u-nia opinião. 

Primeiro, atu haloos. Deputado Fidélis Magalhães, ne'ebé kaer Regimento artigo 42.º dehan la viola 

princípio proporcionalidade. Oinsá mak la viola se AMP, ne'ebé maioria, nia representação ne'e sia 

de’it, partido ki'ik sira-ne'e mak representa barak liu fali. Ita calcula to’ok, halo calculação matemática 

ida ba proporcionalidade. Ne'e ida. 

Segundo, se FDD dehan ida de’it, oinsá mak ita fó kedas tolu atu representa enquanto PD, ne'ebé 

Deputado lima, na’in-rua de’it. Aplica to’ok fórmula proporcionalidade iha-ne'e ita usa matemática 

política nian, ne'e ida, justificação, explicação, haloos ida. 

Terceiro, atu haloos. Ohin maluk Deputado ida dehan bancada oposição; ita seidauk iha VIII 

Governo, como é que ita iha ona bancada oposição no bancada do Governo?! Bolu FRETILIN no PD 

bancada oposição, Governo seidauk pára, halo nu’ussá mak bolu ona bancada oposição! Maluk 

Deputados, sala karik, ita haloos tiha bá. 

Quarto, atu haloos ida tan. Ohin Deputada Carmelita hateten katak la iha partido ida, la iha ema ida 

mak questiona sobre acordo ne'ebé AMP fó iha Tribunal de Recurso. Ha'u hateten Tribunal mós sala, 

tanba Tribunal, quando anuncia, la usa acordo ne'e lê kedas iha-ne'ebá CNRT 21, PLP 8, KHUNTO 5, 

tanba acordo mak ne'e. Se hanessan ne'e Tribunal sala hotu. E ami la simu tanba natoon ne'e AMP la 

distribui ba partido hirak ne'ebé compete iha eleição antecipada ne'e katak ami-nia acordo mak ida-ne’e. 

Ne'ebe, labele fó sala ami, ami la sala ida. Seidauk simu tan, Partido Democrático la simu, 

particularmente ha'u seidauk simu e ha'u seidauk lê, como é que Ita-Boot dehan ami atu questiona. 

Ne'ebe, ha'u questiona hussi Tribunal, nu’ussá mak Tribunal la hateten iha-ne'e hassai ema nia acordo 

ne'e depois fahe votos ne'e tuir acordo partido tolu nian ne'e. Ne'e atu haloos buat ne'ebé la loos, tuir 

ha'u. Orsida imi bele haloos fali. 

Seluk, ha'u hakarak hateten katak precedente iha, maibé ha'u hanoin bancada, liuliu Bancada PLP, 

mak ko’alia barak durante fulan sia ka fulan ualu nia laran ne'e iha Legislatura uluk, precedente iha, 

mas quando la tuir lei ho Constituição, hadi’a! Tanba ne'e mak buat precedente ne'ebé la di’ak se lakon 

tiha ona… Tanba ne’e ohin ami balu questiona katak ida-ne'e inconstitucional, ne'ebé atu hadi’a, maski 

Tribunal mak sei decide. Ita iha-ne'e hato’o de’it interpretação, loos ou la loos, depois Tribunal mak 

dehan ida-ne'e constitucional ou ida-ne'e inconstitucional, maibé preocupação sobre precedente ne'ebé 

iha, ita discute ohin. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 
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Mesa atu tolera Deputado na’in-rua tan para iha equilíbrio atu intervém. 

Sr.ª Deputada Carmelita Moniz, ba segunda vez. 

 

Sr.ª Carmelita Caetano Moniz (CNRT): — Obrigada, Sr. Presidente. 

Hakarak hateten de’it katak em termos jurídicos, coligação ne'e la iha personalidade jurídica, só iha 

personalidade jurídica mak partido político. Coligação nu'udar dalan ida ba efeitos eleitorais. 

Hakarak responde de’it ba ha'u-nia colega Sr. Deputado Bianco. Ha'u aprecia tebes, Sr. Deputado 

iha duni capacidade intelectual, hamutuk aprende barak mós hussi Sr. Deputado ne'e. E se la iha, la tau 

momoos iha Regimento interno, mós 2007 ita bele halo, bele constitui ba bancada depois de resultado 

de eleição, depois de tama iha Parlamento Nacional, fará mais se tau momoos tiha ona iha Regimento 

do Parlamento Nacional, artigo 11.º. 

E ko’alia kona-ba artigo 70.º da Constituição da República, claro katak artigo 70.º ko’alia kona-ba 

representatividade, reflexão hussi representatividade iha Parlamento Nacional ne'e mak fó possibilidade 

ba ita atu cria ka ita atu organiza bancadas parlamentares hussi partido político ida-idak ninian, ne'e 

ha'u-nia ponto de vista jurídico. Tanba ida-ne'e mak ita-nia juiz sira, mesmo que Tribunal de Recurso, 

sira la questiona kona-ba acordo ida-ne'ebé AMP halo, acordo pré-eleitoral, e iha logo AMP mós ami 

tau kedas partido tolu ne'e, ida-idak iha ninia bandeira. Ida-ne'e mak ami apresenta ba CNE, ida-ne'e 

mak hetan legalização hussi Tribunal. 

Ha'u hakarak fó hanoin fali ba Sr. Deputado sira, mós iha jornal Diário Nacional, se la sala Presidente 

Tribunal de Recurso ko’alia dala ida kona-ba ida-ne'e quando depois de resultado eleição e ita hahú ba 

funcionamento Parlamento Nacional ninian. 

Agora, artigo 65.º, ponto 4, obrigada barak, Sr. Dr. Mari Alkatiri, ne'e karik aplica ba Constituição 

atribuição depois de resultado eleição ninian, la'ós ba funcionamento Parlamento Nacional nian karik, 

tuir ha'u-nia haree e ha'u-nia interpretação. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr.ª Deputada. 

Ikusliu: Sr. Deputado David. 

 

Sr. David Dias Ximenes «Mandati» (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente, maluk Deputado sira 

hotu no assistente tomak. 

Loos duni, Parlamento Nacional la aliena hussi Constituição. Tribunal la aliena hussi Constituição. 

Questões internas Parlamento ninian, ninia Regimento só prevalece quando Constituição admite, entre 

Constituição e Regimento, Constituição prevalece. 
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Ita-Boot sira questiona maka’as kona-ba artigo 70.º ne'ebé dehan katak, iha n.º 1, ha'u hassai de’it 

buat rua: representatividade representa ba concorrência iha sufrágio universal e direto. Participação iha-

ne'ebá, loos duni, coligação la iha personalidade jurídica, mas para tama iha AMP iha Tribunal, tem que 

ko’alia ona kona-ba personalidade jurídica, se lae la iha legitimidade para halo concorrência ida-ne'e. 

Segundo, ita bele dehan katak Tribunal la questiona, CNE la questiona, bele mós Parlamento la 

questiona, mas Deputado bele questiona quando descobre. Bele mós ita ko’alia kona-ba precedências, 

ohin loron, precedência ita sira be tuur iha-ne'e ida-idak ninian, maibé ohin loron ita bele tuur hamutuk. 

Ne'ebe, ha'u-nia hanoin saida mak sala ita hamutuk halo loos, saida mak loos ona ita hamutuk halo 

loos liután. 

Agora, sira be uluk participa iha sufrágio, direto, universal, ne'e-ne’e dehan katak eleições ne'ebé ita 

participa ba, sessé mak participantes ba eleição sira-ne'e maka: AMP, PUDD, ida fali Sr. Avelino 

Coelho sira-nian ne'e depois la liu barreira, depois PD ho FRETILIN. Sira-ne'e mak momento 

intervenientes, agentes diretos iha eleições ne'e. Ne'ebe, ha'u-nia hanoin karik bele ita haraik an uitoan 

ba malu atu dehan katak ne'ebé mak loos, ne'ebé mak sala. Labele nafatin de’it, nafatin de’it hanessan 

ne'e, ita hotu-hotu iha-ne'e hatene ona saida mak ita… Ciclo ne'e la’o hela de’it, ne'ebé ita hamutuk 

hadi’a saida mak ita-nia povo precisa, hadi’a, saida mak ita-nia instituição precisa, saida mak ita-nia 

Estado precisa. 

Obrigado, Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Srs. Deputados. 

Iha assunto rua maka ita tem que resolve, kona-ba criação de bancada, ita seidauk to’o iha-ne'ebá, 

maibé coligação ida fahe ba bancada tolu, tanba dehan Regimento fó dalan, e Regimento ida-ne'e 

constitucional ka la constitucional - parte ida dehan ne'e inconstitucional, parte seluk dehan ida-ne'e 

constitucional la viola buat ida - discussão ida-ne'e se ita continua, ohin loron ita la sai hussi ne'e, e aban 

mós bele la hotu. 

. Discussão ne’e importante, mas se ita hein to’o ida-ne’ebé mak loos, constitucional ka la 

constitucional, ita hein ida-ne’e, ita sei lori tempo, mas ohin ita tem que resolve ita-nia agenda ne’e. 

Ida-ne’e implica mós ba proporcionalidade composição membro comissão ninian. 

Distinto Deputado sira ne'ebé hussu atu retira, se retira tem que iha proposta foun tama, la'ós retira 

de’it, mas tem que fó solução. Regra debate ka discussão iha Parlamento ne’e, quando la aceita sei 

hakarak altera, sei hakarak muda, tem que iha proposta. Proposta la iha, ha'u hanoin ita discussão mós 

hanessan dada malu beibeik hanessan ne’e, ita la hotu. 

Srs. Deputados, ita bá votação ba Projeto Deliberação ne’e. Atu hatete parte ne'ebé sei considera 

assunto ida ohin, kona-ba coligação ida fahe ba bancada sira-ne’e, se constitucional ka parte seluk dehan 

inconstitucional, parte sira-ne’e iha direito atu requere ba Tribunal, requere declaração de 
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constitucionalidade, inconstitucionalidade ba Tribunal. Então, ita bá votação tanba la iha proposta, ita 

bá votação ba Projeto Deliberação ne’e. 

Antes votação, Sr. Deputado: ponto de ordem. Halo favor, um minuto, la’ós halo fali intervenção. 

 

Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Sr. Presidente, ne’e foin mak dala uluk de’it, ita buka tenta 

hadi’a buat balu ne'ebé la loos. Ha’u hussu katak proponente sira hatene tem que reconhece buat ne'ebé 

erro, ne’e erro, buat ne'ebé mak loos, ne’e loos! Foin mak atu hahú Constituição Comissão de 

Verificação, buat ne'ebé resolução la loos ita di’ak liu assume. 

Proponente sira, di’ak liu retira, para ami sugere katak Comissão de Verificação ne’e atu harii ne’e 

composição mai hussi AMP de’it, na’in hira? FRETILIN na’in hira? PD na’in hira ho FDD na’in hira? 

Se ida de’it imi lakohi, liuliu proponente sira, então ita foin mak hahú de’it mak tama hanessan ne’e 

ona, satán atu bá oin. Ne'ebe, ha'u atu fó hanoin ba ita, se atu hanoin katak atu rona malu, ne’e agora. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Dala ruma foufoun di’ak, depois to’o dalan klaran mak la di’ak. 

Ponto de ordem: Sr. Deputado Joaquim dos Santos. Mas pára ho ponto de ordem, ida-ne’e de’it ona. 

 

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Ha'u secunda Camarada Deputado Bianco. Ponto quinto hussi resolução ne’e, ne’e mak problema, 

ne'ebé proponente sira la custa buat ida tuur hamutuk reduz tiha naran sira be ohin barabarak iha-ne’e 

ne’e ba haat de’it, depois acerta to’ok ho proporcionalidade ne’e. AMP percentagem hira? FRETILIN 

percentagem hira? PD percentagem hira? FDD percentagem hira? Resolve de’it ida-ne’e, ne’e la’ós 

problema político. 

Ne'ebe, ha'u hanoin di’ak liu ita consenso, Presidente fó fali ba proponente atu hadi’a to’ok ponto 

cinco ne’e, mai ita aprova ona, para comissão serbissu ona. Ita agora doze horas tiha ona. Lalika vota 

lai. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado. 

Ha'u atu hussu duni ona proponente sira, atu hatán ba Sr. Deputado Bianco nian, dehan hussu ba 

proponente sira atu retira ka lae? Agora, Ita-Boot nia proposta mós dehan oinsá atu tuur hamutuk, 

proponente sira hakarak tuur hamutuk ka lae? 

Agora, ha'u hussu ba proponente iha-ne’e. Ponto de ordem hussi Deputado Fidélis Magalhães, ne'ebé 

proponente. Ha'u hakarak hetan resposta para ita la’o ba oin. 
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Sr. Fidélis Magalhães (PLP): — Obrigado, Sr. Presidente, ba oportunidade dala ida tan. 

Ita tem que hela claro discussão ida agora ho interpretação constitucional barabarak, ida Sr. Deputado 

sira halo ne’e, ne’e senhor sira, desculpa, mas ne’e la pertinente ba assunto ida-ne’e. Em primeiro lugar, 

tanba Ita-Boot sira la’ós juiz, segundo tanba interpretação sira-ne’e mós la loos. 

Ne'ebe, ida-ne’e ita ko’alia iha-ne’e, ita ko’alia iha Parlamento, ita ko’alia iha Regimento. Se iha 

problema ho Regimento, lori Regimento ne’e bá iha Tribunal, la’ós halo fali interpretação normativa 

ida, subjetiva ida, kona-ba Constituição, se fosse ita mak juiz fali. 

Sr. Presidente, em relação ba proposta que ami iha, iha mesa, que la’ós ami de’it mak assina, partido 

sira iha-ne’e hotu assina, atu ita-nia público hotu hela claro iha-ne’e, proponente sira iha-ne’e. Em 

termos número representação ho proporcionalidade ne’e mós hussi partido balu que agora contra fali 

iha-ne’e. Ne’e mós la iha buat ida, Sr. Presidente, mas ami hakarak fahe buat rua, discussão ida agora 

kona-ba formação Comissão de Verificação, ita la ko’alia kona-ba bancada. Processo bancada nian ne’e 

processo formação, ne’e ketak ida, ida-ne'ebé Regimento rassik hatuur iha artigo 11.º fó dalan ba partido 

sira atu forma bancadas, tanto maski sira iha coligação pré-eleitoral e mós fó dalan ba partido sira tanba 

ita-nia natureza hussi ita-nia Parlamento ne’e katak, representantes ou bancada sira iha-ne’e iha 

processo, iha dalan klaran, mós bele forma entendimento político entre sira. 

Ne'ebe, Sr. Presidente, se preocupação, ami bele, ami pronto, ami bele ko’alia fali kona-ba princípio 

se único motivo mak halo ami bele tuur ko’alia ho sira seluk só iha relação ba proporcionalidade ne’e. 

Se ita ko’alia kona-ba problema mak iha proporcionalidade, ne’e ita ko’alia, mas agora levanta assunto 

constitucionalidade, ne’e la iha. Agora, ita bele ko’alia kona-ba assunto proporcionalidade, ita haree 

ne’e loos ka lae? Divisão fahe ba número partido hira-hira iha-ne’e, ne’e loos ka lae, ne’e ita bele 

ko’alia? Mas, agora ita bá ko’alia halo fali decisão ida ho ami tem que discute fali kona-ba ami-nia 

proposta ida-ne’e, tanba argumento constitucionalidade… Desculpa, mas Regimento fó dalan. Ita 

ko’alia kona-ba Regimento, ita la halo interpretação geral ida ba Constituição iha exercício ida ba loron 

ohin. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Questão mak ida-ne’e, oinsá atu haree proporcionalidade, ne’e mak problema importante iha-ne’e, 

tanba ita iha-ne’e iha partido no ita iha coligação antes iha. Agora, coligação ne’e ita sura 

proporcionalidade ne’e halo nu’ussá, se hakarak sura tuir coligação? E então, ne’e liga ba assunto ida 

coligação fahe ba depois mai to’o Parlamento fahe ba partidos, ne’e regimental ka lae, tuir artigo tama 

ka lae, ne’e mak sira questiona. 

Halo favor. 
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Sr. Fidélis Magalhães (PLP): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Ami compreende buat ne'ebé Sr. Presidente dehan, e ita rassik iha apoio legal sira mós dehan e sira 

interpreta artigo 42.º, ita rassik hatene ida-ne’e, parte dois ne’e significa katak partido hotu-hotu la 

significa aliança ou coligação. Quer dizer partido hotu-hotu mai iha-ne’e ida-idak bele iha nia 

representação. Se ita usa ida-ne’e, então partido hotu-hotu, mas proporcionalidade hussi partido hotu-

hotu implica katak partido balu sei la tama iha Comissão de Verificação ne’e. Se ita usa D'Hondt, por 

exemplo, então partido balu hetan prejudicado. Tanba ida-ne’e mak bainhira ita discute ne’e dehan iha 

combinação iha proposta, se ha'u la sala hussi partido PD nian atu halo combinação entre 

representatividade, dehan ita haree representatividade, ita fokus ba representatividade, depois ita fahe 

ba lugares iha-ne’ebá. 

Mas la iha buat ida, ida-ne’e discussão naruk, mas ha'u hakarak hela claro katak, ami mós preocupa 

ho proporcionalidade ka representatividade. 

Ne'ebe, ida-ne’e mak ami-nia preocupação ami hakarak hela claro ba público. Se ida-ne’e mak 

preocupação, la buat ida, ba exercício ida-ne’e ita bele avança ho AMP, ami-nia proposta AMP avança 

hanessan ida, maibé favor regista, ba efeito ida-ne’e ita la ko’alia kona-ba constituição bancada ninia 

constitucionalidade ou lae. Tanba ne’e assunto seluk ida, mas ba exercício ida-ne’e ami bele concorda, 

bele cede katak ba discussão ida-ne’e ita bele halo AMP ida e partido FDD mós hanessan - conforme 

hanessan sira rassik dehan, ami la tau liafuan iha sira-nia ibun - hanessan ida, depois partido sira seluk. 

Mas, hela claro katak constituição bancada ne’e processo ketak ida e ami la halo decisão ida-ne’e ho 

discussão ida-ne’e tanba argumento constitucionalidade. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Está bem. Então, Srs. Deputados, ita hetan dalan ona tuir proposta Sr. 

Deputado Fidélis nian, ita sura proporcionalidade ba AMP ne’e ida de’it, la’ós membro mak ida de’it, 

AMP hanessan coligação de’it. Ha’u entende hanessan ne’e… hanessan mós FDD, sira hakarak ida 

de’it, la haree ba partido. 

Então, se ita haree ba proporcionalidade ne’e, proporcionalidade ba 34 ne’e tuir loloos membro hira? 

FRETILIN nian 23 ne’e tuir loos hetan membro hira entre 19 ne’e? Hanessan mós PD ho FDD sira iha 

três ne’e tuir loloos, tuir método D'Hondt nia proporcionalidade, ne’e tuir loloos hetan hira entre 19 

membros ne’e? Karik concorda hanessan ne’e ita suspende uitoan para acerta lailais projeto ida. 

Ha’u entende sala ka ida hanessan ohin ne’e, la hanessan ne’e, então ha'u mak la entende ka, ou imi 

mak la entende malu, problema mak ida-ne’e. AMP mak la entende malu ka Mesa mak la entende. 

Halo favor, Sr.ª Deputada Carmelita. 

 

Sr.ª Carmelita Caetano Moniz (CNRT): — Obrigado, Sr. Presidente, ba datoluk. 
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Hanessan ne’e ami bele simu, ita dada fali, hadi’a fali Projeto Deliberação ida-ne’e, tanba ohin FDD 

rassik hatete katak sira la constitui ba três bancadas, sira só ba bancada ida de’it hanessan coligação pré-

eleitoral e depois após eleitoral mós sira mantém. Ita concorda ba hadi’a hikas proporcionalidade ba 

FDD, maibé ba AMP ami hatete claro, tem que claro iha-ne’e katak sei forma três bancadas, e artigo 

11.º do Regimento iha ligação tebes ho artigo 42.º Regimento do Parlamento Nacional. 

Ho ida-ne’e mak hato’o ba público katak AMP sei ba harii bancada ketaketak, bancada tolu. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Pronto, ita tau ketak tiha assunto ida formação bancada nian, tau ketak 

tiha. Agora, ita haree proporcionalidade ne’e. Proporcionalidade ida-ne’e ita halo tuir hanessan FDD 

ninian, tanba sira lakohi sira-nia coligação ne’e fahe tan fali ba partido ketaketak, então iha 

representatividade ida-ne’e, princípio ida-ne’e, sira só bele hatama ida de’it o máximo, parece, tanba 

sira iha tolu de’it. Então, oinsá ita sura proporcionalidade hussi 34 AMP nian, 23 FRETILIN ho 5 PD 

nian ne’e halo nu’ussá? Ne’e ita assenta lailais Projeto de Deliberação ne’e, e 15 min to’o para partido 

sira bele tuur hamutuk lailais ho coligação sira, acerta lailais, depois ita halo votação ba Projeto ne’e. 

Ne’e 15 min de’it, Srs. Deputados! Bolu ho assessor sira atu ajuda halo contagem tuir método D’Hondt 

ne’e halo nu’ussá. Quando ita ko’alia proporcionalidade ne’e, método ida-ne’e mak ita usa ba sura 

proporcionalidade iha Parlamento ne’e. Ne’e regra geral hanessan ne’e. 

Halo favor, ita suspende lailais ba 15 min. Ne’e 15 min de’it, Srs. Deputados! Depois texto seidauk 

completo mós, desde que ita vota ona ba ida-ne’e, depois naran ne’e bele tuir. 

Obrigado, Srs. Deputados, halo favor.  

 

Pausa 15 min, depois Presidente cessante mak preside nafatin sessão ne’e.  

 

Distintos Deputados, excelências, ita retoma ita-nia reunião ohin, depois de ita suspende. Ita dehan 

suspende 15 min, mas agora liu tiha meia hora. Horas agora 12h04, mas parece lais ona, iha ona texto 

substituto ba Projeto de Deliberação ne’ebé ohin ita ko’alia naruk. Técnico sira sei halo hela fotocópia 

no sei distribui, mas se distinto Deputado sira permite, ha'u hakarak rona didi’ak parte ne’ebé sobre 

alteração. Karik ha'u bele adianta, la precisa hein fotocópia ne’e to’o mai.  

Em princípio, texto ne’e hanessan de’it, iha mudança uitoan. Bele kaer hikas Ita-Boot sira-nia texto 

anterior ne’ebé ohin dadeer fahe tiha ona ne’e, iha V, kona-ba Comissão Verificação nian, iha tan liafuan 

ida aumenta hanessan ne’e: «Comissão de Verificação de Poderes, doravante designada por Comissão, 

é formada, para os efeitos meramente da sua constituição, pelos seguintes Deputados» 

Ha'u repete, ida «é constituída» ne’e muda kedas hussi ne’ebá, «…é formada, para os efeitos 

meramente da sua constituição, pelos seguintes Deputados». Então, iha composição ne’e, AMP nian la 
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temi ona partido iha-ne’ebá, hussi sorin ne’e, naran Deputado sira ne’ebé designado hussi AMP nian, 

maibé depois de naran ne’e, iha mós partido ida-idak nian. Por exemplo, AMP: Deputado Adérito Hugo 

da Costa (CNRT), Deputado Francisco Vasconcelos, iha-ne’ebá PLP, mas tama iha lista ida AMP nian, 

ne’ebé número la muda. Se antes ne’e AMP tomak nian ne’e hetan 9 membros, então, nafatin iha-ne’e 

mós AMP tomak 9 membros, naran mós la muda, tanba ohin naran Deputado sira-nian ne’ebé designa 

tiha ona antes, FRETILIN nian na’in-lima, PD na’in-rua e FDD na’in-ida, ne’e Sr. Deputado António 

de Sá Benevides maka iha-ne’e. Então, número total, ita dehan 9+5=14, e mais 3, 17 de’it, la to’o 19 

ona. Membro Comissão de Verificação la’ós ona 19, mas 17 de’it. Hussi 17 ne’e, nia composição mak 

AMP 9, FRETILIN 5, PD 2, FDD 1. 

Sr. Deputado sira entende loos ona? Hodi hein mós fotocópia ne’ebé mai… 

 

Lian Deputado sira-nian: — Nia cópia ami simu hotu ona!  

 

Sr. Presidente cessante: — Hetan hotu ona! Então, hussu ba Srs. Deputados atu verifica fali 

alteração ne’e, e karik iha tan buat ruma atu acrescenta ou… Mas, ha'u hanoin, tanba ohin ita suspende 

mós kleur be, hotu-hotu, representante bancada ou partido sira-nian, parece entende malu hotu ona, 

então ida-ne’e sai tiha texto consensual ba Projeto de Deliberação da Constituição da Comissão 

Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos. 

Iha observação ruma? Se la iha ita procede ba votação. Bom, la iha observação, la iha inscrição, ne’e 

hatudu katak hotu-hotu concorda ba texto ne’e, mesmo hanessan ne’e, Deliberação ne’e tem que iha 

votação, e ita tem que bá vota.  

Antes bá vota, ohin primeiro dia be, ita iha Deputados foun, ne’ebe, ha'u atu esclarece uluk lai cartão 

tolu ne’e nia sentido voto ne’e halo nu’ussá. Ha'u começa hussi mean ne’e de’it, mean ne’e dehan contra. 

Ne’e contra proposta ka, ou hanoin ne’ebé iha projeto ka projeto de deliberação ka, resolução ka, ou 

qualquer proposta ruma. Ida verde ne’e a favor, ida azul ne’e abstenção, ne’e la a favor, la contra, maibé 

tem que vota. Agora, votação ne’e, orsida hotu-hotu foti dala ida de’it, tuir ida-idak nia opção. Contra, 

abstenção ho a favor ne’e, hotu-hotu foti dala ida de’it. 

 Ha'u fiar katak hotu-hotu entende ona, ita bá votação, Srs. Deputados, ba Projeto de Deliberação do 

Parlamento Nacional n.º1/V - Constituição de Uma Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos 

Deputados Eleitos. 

Sr. Deputados, sé mak vota a favor, contra no abstenção…Foti halo loos hanessan ne’e, labele halo 

miring fali, selae orsida ita makan miring fali. 

 

Hato’o ona ba votação, hetan aprovação ho voto a favor 60, contra 0 no abstenção 5. 
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Sr. Presidente cessante: — Nune’e, Projeto de Deliberação do Parlamento Nacional n.º 1/V - 

Constituição de Uma Comissão Eventual de Verificação de Poderes do Deputados Eleitos ne’e passa. 

Projeto ne’e passa e sai deliberação hodi constitui ona Comissão Verificação de Poderes ba Deputados 

eleitos V Legislatura nian. 

Tuirmai, Srs. Deputados, Comissão constitui ona, então, Comissão tem que halo serviço. Ita-nia 

horas agora 13h03, loraik ona, ne’e horas almoço nian, ha’u hanoin aproveita ho horas almoço ne’e, ita 

suspende lai reunião ida-ne’e, e para além de almoço, atu fó fatin mós ba Comissão ne’ebé ita constitui 

tiha ona ne’e atu serviço. Ha'u fó tempo ba Comissão ne’e atu serviço to’o 15h00, significa que máximo 

horas rua, para além de almoço. E 15h00 ita hassoru malu fali iha-ne’e atu continua ita-nia primeira 

reunião ba V Legislatura nian, e ne’e atu continua completa ita-nia agenda ohin, ba primeira parte nian, 

no depois tama kedas ba segunda parte nian iha ohin loraik ne’e. Ita hakarak apronta hotu agenda ohin 

nian, dia 13 de junho de 2018. 

Srs. Deputados, iha-ne’e, iha cocktail. Tuir loos ne’e liu ona horas cocktail nian, ne’e iha ona horas 

almoço nian, maibé cocktail iha-ne’ebá Secretariado prepara hela. Ha’u hanoin la’ós almoço, hanessan 

baibain ita haree, ita Timor nia cocktail ne’e bele serve mós ba jantar, bele serve mós ba almoço. 

Ha’u convida Srs. Deputados no sira-nia família, ho convidado sira ne’ebé iha, bele hola parte, e 

orsida funcionários hussi Secretariado Parlamento Nacional sei guia Ita-Boot sira bá hola cocktail iha 

recinto Parlamento Nacional nian. Ita suspende reunião plenária, hassoru malu orsida 3h00, boa tarde, 

bom cocktail ou bom almoço.   

 

Molok bá almoço, Sr. Presidente cessante mós anuncia ba Deputado sira kona-ba renúncia ba 

mandato Deputado nian hussi Sr. Kay Rala Xanana Gusmão (CNRT) no Sr. Taur Matan Ruak (PLP).  

Sessão loraik nian retoma fali iha tuku 4 liu minuto 3 no preside nafatin hussi Presidente cessante. 

 

 Boa tarde, distintos Deputados, ita retoma ita-nia primeira reunião plenária V Legislatura nian. Ohin 

ita suspende atu fó tempo ba Comissão de Verificação Poderes hala’o ninia serviço. Comissão de 

Verificação de Poderes conclui ona sira-nia serviço, agora submete mai ona Mesa Relatório Comissão 

ida-ne’e nian. E tuir ita-nia agenda, ita tem que halo uluk leitura ba Relatório Comissão ne’e nian antes 

de bá halo votação atu aprova Relatório ida-ne’e.  

Técnico sira sei halo hela fotocópia, mas ha’u hanoin ita atu habadak tempo, ha’u convida relatora 

Comissão de Verificação de Poderes, Sr.ª Deputada Maria Terezinha Viegas, atu hola fatin iha oin ne’e 

hodi hato’o Relatório Comissão de Verificação de Poderes nian.  

Halo favor, cópia ida mak ne’e hela, Senhora, bele mai lê bá… Desculpa, convida mós Sr. Presidente 

Comissão ho Relatora.  

Iha ponto de ordem ida hussi distinto Deputado David Ximenes.  
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Sr. David Dias Ximenes (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Atu hussu de’it tempo para cópia ne’e tama lai ami-nia liman para ami tuir leitura ne’ebé ita-nia 

maluk distinto Deputado sira halo…Lae, Deputado ida ho Deputada ida mós, ha’u ko’alia sala tiha ona 

dehan Deputado sira. Desculpa, Deputada ida mós iha-ne’ebá.  

Ne’ebe, bele karik hein lai uitoan, ita haree lai cópia ne’e tama iha ami-nia liman para ami mós 

acompanha, porque às vezes virgula ida no ponto ida, buat ne’e bele iha nia implicação. 

Obrigado, Sr. Presidente.  

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

Técnico sira halo hela fotocópia, se hotu-hotu hatán dehan atu hein uitoan to’o técnico sira 

providencia cópia ba Deputado hotu-hotu, la buat ida, mas ha’u hanoin bele acompanha daudauk 

wainhira Presidente ho Relatora Comissão Verificação nian halo leitura, no entanto cópia mai daudauk 

atu to’o iha Ita-Boot sira nia fatin. 

Mais outro ponto de ordem: distinto Deputado Joaquim dos Santos. 

 

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Sr. Presidente. 

Ha’u hussu ponto de ordem de’it. Documento fotocópia daudauk ona, ha’u hanoin ita atu manán 

tempo, bele halo daudauk leitura, ita rona, depois orsida mai ajusta ho leitura ba documentação.  

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Mesa concorda ho Ita-Boot nia opinião. Ita hahú daudaun halo leitura 

enquanto fotocópia mak agora sei fahe daudaun ne’e. 

Sr. Presidente ho Relatora, favor hato’o Relatório Comissão de Verificação nian. Bele hahú ona tanba 

cópia agora distribui hela.  

 

Sr. Presidente da Comissão de Verificação de Poderes (Adérito Hugo da Costa): — Obrigado, Sr. 

Presidente.  

Boa tarde ba Sr. Presidente, boa tarde ba distinto Deputado sira hotu, assistente tomak ne’ebé iha-

ne’e.  

Hanessan ohin, mandato ne’ebé ami hetan ba Comissão nian, deliberação ida hussi Plenário, sessão 

dadeer nian, ami halo reunião ba Comissão Verificação Mandato Deputado nian hahú iha 03h20, 

composto hussi 16 membros Parlamento Nacional, e composto hussi bancada sira ne’ebé iha.  

Ha’u eleito hanessan Presidente ba Comissão de Verificação dos Mandatos dos Deputados e Sr.ª 

Deputada Teresinha Viegas hanessan Deputada Relatora ba Relatório e Parecer Comissão nian.  
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De acordo ho Regimento Parlamento Nacional, ami halo serviço lubuk ida, confirma ho leis no regras 

ne’e iha Regimento Parlamento Nacional nian, iha correspondência rua de’it relativa ho confirmação 

ne’e, liuliu liga ho pedido de renúncia ne’ebé mai hussi partidos políticos ne’ebé hetan assento iha 

Parlamento.  

Iha renúncia rua: ida hussi Partido CNRT no ida hussi Partido PLP, lista Aliança Mudança ba 

Progresso nian. Hussi partido seluk no hussi bancada seluk la regista qualquer correspondência relativa 

ho substituição temporária ou renúncia.  

Tan ne’e mak relatório completa, ha’u entrega diretamente ba Sr.ª Deputada Teresinha Viegas atu 

halo apresentação ba Relatório ne’e.  

 

Sr.ª Relatora (Maria Teresinha Viegas): — Obrigada, Sr. Presidente do Parlamento Nacional, Sr. 

Presidente da Comissão de Verificação de Poderes. 

 Boa tarde ba distintos Deputado sira no mós audiência tomak.  

Permite ha’u halo leitura ba Relatório e Parecer hussi Comissão Eventual.  

«Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos  

Relatório e Parecer 

I. Aos trezes dias do mês de junho de 2018, pelas 14h30m, reuniu, na Sala de 

Conferências do Parlamento Nacional, a Comissão Eventual de Verificação de Poderes 

dos Deputados Eleitos, daqui em diante designada por “Comissão”, para proceder à 

verificação dos poderes dos Deputados eleitos no dia 12 de maio de 2018 para o 

Parlamento Nacional, período 2018-2023, V Legislatura.  

II. A Comissão é constituída pelos seguintes Deputados:  

AMP 

Adérito Hugo da Costa (CNRT) 

Carmelita Caetano Moniz (CNRT) 

Dionísio da Costa Babo Soares (CNRT) 

Maria Teresinha da Silva Viegas (CNRT) 

Maria Angelina Lopes Sarmento (PLP) 

Rosalina Ximenes (PLP) 

Francisco de Vasconcelos (PLP) 

António Verdial de Sousa (KHUNTO) 

Armanda Berta dos Santos (KHUNTO) 

 

FRETILIN 

Joaquim dos Santos «Boraluli» 
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Antoninho Bianco  

Mariano Fatubai Mota 

Nélia Soares Menezes  

Helena Martins Belo 

 

PD 

Adriano do Nascimento  

Elvina Sousa Carvalho  

 

FDD 

António de Sá Benevides   

III. Iniciada a reunião, a Comissão deliberou eleger, por unanimidade dos Deputados 

presentes, o Sr. Deputado Adérito Hugo da Costa como Presidente da Comissão e a Sr.ª 

Deputada Maria Teresinha da Silva Viegas como relatora.  

IV. Compulsado o Acórdão do Tribunal de Recurso que proclamou o resultado das 

eleições legislativas, proferido no processo NUC 0130/18.TRDIL, publicado no Jornal 

da República, I Série, n.º 21A, de 28 de maio de 2018, e os demais elementos enviados 

pela Comissão Nacional de Eleições, concretamente, as listas plurinominais de 

candidaturas dos partidos políticos e coligações com assento parlamentar validadas pelo 

Tribunal de Recurso, constatou-se a regularidade formal da atribuição de todos os 

mandatos.  

V. Foi assim possível apurar a seguinte lista dos candidatos eleitos organizada pelas 

designações dos partidos políticos e coligações que os apresentaram a sufrágio, segundo 

a representatividade decrescente dos mesmos, aparecendo os Deputados na mesma 

ordem em que foram inscritos nas listas eleitorais:  

 

Coligação Aliança de Mudança para o Progresso — AMP 

1. Kay Rala Xanana Gusmão  

2. Taur Matan Ruak 

3. Armanda Berta dos Santos 

4. Francisco Kalbuadi Lay 

5. Arão Noé de Jesus da Costa Amaral  

6. Maria Angelina Lopes Sarmento 

7. Fidélis Manuel Leite Magalhães  

8. Jacinto Rigoberto Gomes de Deus 
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9. Maria Teresinha da Silva Viegas 

10. Dionísio da Costa Babo Soares  

11. António Verdial de Sousa  

12. Maria Fernanda Lay 

13. Cornélio da Conceição Gama «L7» 

14. Carmelita Caetano Moniz 

15. Albina Marçal Freitas  

16. Virgílio Smith  

17. Duarte Nunes 

18. Rosalina Ximenes  

19. Adérito Hugo da Costa  

20. José Agostinho da Silva  

21. Maria Gorumali Barreto  

22. Domingos Lopes Lemos 

23. Ricardo Baptista 

24. Olinda Guterres  

25. Marcos Xavier  

26. Noé da Silva Ximenes  

27. Maria Rosa da Câmara «Bi Soi» 

28. Francisco de Vasconcelos  

29. Luís Roberto da Silva 

30. Regina Freitas 

31. Domingos Carvalho de Araújo 

32. Leandro Lobato 

33. Lúcia Taeki 

34. Gabriel Soares  

 

Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente-FRETILIN 

1. Mari Bin Amude Alkatiri 

2. Francisco Miranda Branco 

3. Cidália Mesquita Ximenes 

4. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes 

5. David Dias Ximenes  

6. Maria Angélica Rangel da Cruz dos Reis 

7. Antoninho Bianco 
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8. José Pacheco Soares 

9. Lídia Norberta dos Santos Martins  

10. Dário Madeira 

11. Maria Anabela Sávio  

12. Silvino Adolfo Morais 

13. Helena Martins Belo 

14. Alexandrino Cardoso da Cruz 

15. Nélia Soares Menezes  

16. Mariano Fatubai Mota 

17. Gabriela Alves 

18. Félix da Costa «Anin Buras» 

19. Fabião de Oliveira 

20. José Agostinho Sequeira «Somotxo» 

21. Josefa Álvares Pereira Soares 

22. António dos Santos «55» 

23. Joaquim dos Santos 

 

Partido Democrático-PD 

1. Mariano Sabino Lopes  

2. António da Conceição  

3. Elvina Sousa Carvalho 

4. Ernesto Fernandes «Dudu» 

5. Adriano do Nascimento  

 

Coligação Frente Desenvolvimento Democrático-FDD 

1. António de Sá Benevides 

2. Gilman A. Exposto dos Santos  

3. Isabel Maria B. Freitas Ximenes  

 

VI. A comissão constatou que o nome do Sr. Deputado Ernesto Fernandes Dudu, 

eleito pelo Partido Democrático, está erradamente escrito no Acórdão do Tribunal de 

Recurso que proclama os resultados das eleições publicado no Jornal da República, dele 

constando o nome Ernesto Sousa Dudu.  

VII. A comissão procedeu, na lista constante do ponto anterior, à necessária correção. 

VIII. A Comissão é de parecer, por unanimidade, que devem ser julgados como 

verificados os poderes de todos os Deputados constante da referida lista.  
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IX. Foram apresentadas duas declarações de renúncia acompanhadas por declarações 

de não oposição dos respetivos partidos, previamente anunciadas no Plenário, em anexo 

ao presente relatório.  

X. Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, nomeadamente do 

disposto no artigo 7.º e no artigo 9.º do Estatuto dos Deputados (Lei n.º 5/2004, de 5 de 

maio, alterada pela Lei n.º 7/2017, de 26 abril) e no artigo 15.º da Lei Eleitoral para o 

Parlamento Nacional (Lei n.º 6/2006, de 28 de dezembro, republicada pela Lei n.º 

9/2017, de 5 de maio) a Comissão de Verificação de Poderes procedeu à substituição 

pertinente dos Deputados que renunciaram ao mandato, pelos candidatos não eleitos que 

lhes seguem na ordem de precedência na lista do respetivo partido, nos seguintes termos:  

 

 

1. Coligação Aliança de Mudança para o Progresso (AMP) 

 

CNRT — O Sr. Kay Rala Xanana Gusmão, candidato proposto pelo Partido CNRT, renunciou ao 

respetivo mandato, sendo substituído pelo Sr. Óscar de Araújo.  

PLP — O Sr. Taur Matan Ruak, candidato proposta pelo Partido PLP, renunciou ao respetivo 

mandato, sendo substituído pelo Sr. Sabino Soares.  

XI. A Comissão deliberou, por unanimidade, receber as renúncias e admitir as 

substituições, de acordo com os requerimentos apresentados.  

XII. Analisados os dados disponíveis, a Comissão é de parecer, por unanimidade, que 

devem ser igualmente julgados verificados os poderes dos Deputados substitutos e, 

consequentemente, legitimadas as referidas substituições.  

A Comissão é de parecer que devem ser julgados como verificados os poderes de todos os Deputados 

constantes da lista referida no ponto V, bem como que devem ser igualmente julgados verificados os 

poderes dos Deputados substitutos e, consequentemente, legitimadas as referidas substituições.  

O presente relatório foi aprovado com onze votos a favor, zero votos contra e seis abstenções dos 

Senhores Deputados Antoninho Bianco, Joaquim dos Santos, Mariano Fatubai Mota, Nélia Soares 

Menezes, Helena Martins Belo e Adriano do Nascimento.  

O Sr. Deputado Joaquim dos Santos declarou, em nome dos seis Deputados referidos, que se 

abstiveram por não estar incluída no relatório uma recomendação ao Plenário para proceder à revisão 

do Regimento do Parlamento Nacional, com vista a introduzir a tomada de posse do Presidente do 

Parlamento e suprir lacunas no que respeita ao processo de renúncia ao mandato e substituição, bem 

como à figura do Deputado independente e outros não previstos.  

Parlamento Nacional, 13 de junho de 2018 

O Presidente da Comissão, 
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Adérito Hugo da Costa.  

 

A Deputada relatora, 

Maria Terezinha da Silva Veigas».  

Obrigada. 

 

Sr. Presidente da Comissão de Verificação de Poderes (Adérito Hugo da Costa): — Obrigado, Sr.ª 

Deputada Relatora. 

 Sr. Presidente, distinto Deputado sira hotu, ida-ne’e mak resultado serviço Comissão nian hussi 17 

membros. Agradece tebes-tebes dala ida tan ba membro hotu-hotu tanba ita bele hala’o ita-nia mandato 

iha minuto hirak nia laran hodi ajuda processo tomak ba início V Legislatura nian.  

Sr. Presidente, ami entrega ba Sua Excelência.  

 

Sr. Presidente cessante: — Distinto Deputado sira hotu, ita rona tiha ona leitura Relatório e Parecer 

Comissão de Verificação de Poderes nian, e iha parte ikus liu hatete iha-ne’ebá katak Relatório ne’e 

hetan aprovação ho onze votos a favor, zero votos contra e seis votos abstenções. La iha voto contra, 

tanba ne’e ha'u hanoin ita procede kedas ba votação atu hetan aprovação ba Relatório ida-ne’e.  

Ponto de ordem: Sr. Deputado Mari Alkatiri. 

 

Sr. Mari Bin Amude Alkatiri (FRETILIN): — Ho respeito tomak ba serviço Comissão Verificação 

nian, mas ha'u repara katak iha AMP nia lista, substituição ne’e haksoit tiha Deputado ida. Para atu tama 

ho Deputado Óscar, haksoit tiha Deputado KHUNTO nian ida. E ha'u hanoin ne’e la tuir Regimento 

karik?!  

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado, ba observação ne’e. Iha Regimento la prevê 

ida-ne’e, maibé iha Lei Eleitoral, ha'u halo leitura karik, ne’e artigo 15.º, n.º 1, «As vagas ocorridas no 

Parlamento Nacional são preenchidas pelo candidato imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista 

ou, tratando-se de coligação partidária, pelo candidato imediatamente a seguir do partido pelo qual havia 

sido proposto o candidato que deu origem à vaga.». Então, substituição ida-ne’e, tuir lei ida-ne’e, la 

viola buat ida enquanto Regimento la regula kona-ba ida-ne’e. Está de acordo com a lei.  

Mais outro ponto de ordem: distinto Deputado Francisco Branco.  

 

Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN): — Sr. Presidente, se permite, ha'u bele regista ha'u-

nia intervenção ida antes ita atu bá votação. 
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Sr. Presidente cessante: — Intervenção tem a ver com o Relatório e Parecer da Comissão? 

 

Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN): — Sim. 

 

Sr. Presidente cessante: — Halo favor. 

 

Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN): — Sr. Presidente, colegas Deputados, povo Timor-

Leste tomak, ami respeita decisão ne'ebé líderes partido rua, CNRT ho PLP, hassai hodi hussu renúncia 

ba mandato ne'ebé povo fó ba sira atu mai representa povo iha Uma-Fukun povo nian ida-ne’e. Maibé, 

ami tenta buka referência iha mundo seluk ho sistema hanessan, maibé ida-ne’e precedência foun ne'ebé 

ita regista. Timor-Leste, karik mós ba ha'u-nia conhecimento, iha sistema seluk ne'ebé hanessan iha 

mundo seluk. Tuir ami-nia haree, política ida hanessan ne’e hatudu falta de respeito ba eleitor sira, povo 

ne'ebé hili ita atu mai representa sira iha Uma-Fukun ida-ne’e, e la dignifica mós órgão soberania ida-

ne’e hanessan hierarquia iha estrutura órgão soberania Nação nian hanessan segundo órgão do Estado. 

Atitude sira hanessan ne’e ita hakarak hatete de’it katak povo nia dever atu vota de’it, e Parlamento 

Nacional, Deputado sira la iha dignidade, sira sai hanessan máquina atu mai vota de’it. 

Ida-ne’e ha'u-nia intervenção antes ita bá halo votação ba Relatório Comissão de Verificação de 

Poderes nian. 

Obrigado, Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado. 

 Iha tan observação ruma?  

 Sr. Deputado, Ita-Boot membro Comissão de Verificação… 

 

Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Atu halo declaração de voto. 

 

Sr. Presidente cessante: — Ah, declaração de voto. Hakarak halo intervenção ou ponto de ordem? 

Halo favor. 

  

Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN): — Boa tarde, Presidente, tanba Relatório ne’e hussi Comissão 

e ami tem que pronuncia, la’ós leitura de’it. 

Maluk sira hotu, questão ne'ebé ha'u foti mós kona-ba renúncia ne’e, ne’e buat ida que ha'u haree 

katak iha dala rua ona: líder PLP renuncia iha 2017, depois agora renuncia tan. Iha 2017 antes tomada 

de posse, renuncia, depois agora renuncia, rua-rua ne’e renuncia hotu. Iha Constituição prevê, ba 

Presidente quando renuncia, nia labele bá ona eleição, mesmo tempo badak, bele tinan oin mai. Ha’u 
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haree ita-nian ne’e como la prevê, ne’e mak ami halo recomendação iha-ne’ebá ne’e atu dehan iha início 

kedas atu halo revisão ba Regimento Parlamento para ba oin labele acontece hanessan ne’e, tanba 

valoriza eleitor sira. Maibé, tanba ne’e mak colega sira balu lakohi, tan ne’e mak vota abstenção ba 

Relatório e Parecer ne’e, e ho ami-nia justificação mak ne’e. 

Ne’ebe, ha'u hanoin ha'u concorda katak, se bele, Plenário além de haree Relatório ida-ne’e, maibé 

recomendação ne'ebé ami propõe bele considera no início do debate plenária ida-ne’e nian atubele halo 

revisão kedas. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado, hanessan esclarecimento ida ba posição ida 

ne'ebé hola iha Comissão de Verificação de Poderes. 

Ikusliu: Sr. Deputado Joaquim Santos. 

 

Sr. Joaquim dos Santos (FRETILIN): — Obrigado, Presidente, boa tarde. 

Ha'u-nia posição hanessan ho Deputado Bianco nian, precisamente ita liga ho observação ne'ebé 

Deputado Mari ho Deputado Branco foin foti ne’e, tanba ne’e mak iha debate Comissão de Verificação 

de Poderes, ita hanoin katak iha início parlamentar ne’e tem que haree ona lacunas regimentais, e liga 

mós ba lei balu, hanessan obrigação legislador sira-nian atu haree. Tanba ne’e mak ita recomenda mai 

iha-ne’e, depois de ita aprova tiha Relatório e Parecer ne’e, bá tomada de posse, depois ba oin ne’e ita 

hanoin ona para haree to’ok lacuna regimental sira ne'ebé ita recomenda iha-ne’e para ita bele hahú 

hadi’a daudauk, para iha futuro mai labele acontece tan caso ne'ebé hanessan foin daudauk liu ba ne’e. 

Porque ita tem que respeita povo nia voto, democracia, tem que ser iha regras nia laran. Tanba ne’e 

mak, ha'u hanoin, depois de ita aprova tiha ida-ne’e, ita Deputado sira tem que hanoin halo nu’ussá para 

bele hadi’a uluk hussi ita-nia uma laran, liga ba instituição seluk iha futuro mai labele acontece tan. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr. Deputado.  

Ita agora inicia Legislatura foun e la kleur tan Deputado sira mós halo juramento, significa que 

Deputados iha poder atu introduz qualquer alteração ruma ba Regimento ou ba lei ruma. Então, 

preocupação, comentário e observação sira ne’e hela ba processo sira tuirmai e durante Legislatura ne’e 

tomak.   

Nune’e, Srs. Deputados, ita bá votação atu halo aprovação ba Relatório e Parecer Comissão de 

Verificação de Poderes nian.  

Srs. Deputados, ita rona hotu ona leitura ne’e, Srs. Deputados ne’ebé vota a favor, contra no 

abstenção ba Relatório e Parecer ne’e, halo favor.  
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Hato’o ona ba votação, hetan aprovação ho voto a favor 38, contra 0 no abstenção 27. 

 

Sr. Presidente cessante: — Nune’e, Relatório e Parecer Comissão de Verificação de Poderes dos 

Deputados da V Legislatura aprovado. Significa que poderes dos Deputados eleitos ba V Legislatura 

verificado. 

 E agora, agenda a seguir ita tama kedas ba juramento dos Deputados. Hussu ba distintos Deputados 

kaer surat-tahan ida iha-ne’ebá, texto juramento nian, e ha'u convida distinto Deputado sira, ita hotu 

hamriik. Ba Deputado sira de’it! E tuir nia procedimento orsida ha'u lê hussi ne’e, Distinto Deputado 

sira hatán tuir ha'u. 

Ita começa! «Juro por Deus, pelo Povo e por minha honra, cumprir com lealdade as funções em que 

sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição e a Lei e dedicar toda a minha energia e capacidade 

à defesa e consolidação da independência, unidade e integridade nacionais». 

Obrigado, distintos Deputados, bele tuur filafali iha fatin. 

Distintos Deputados, ita to’o ona 1.ª parte nia rohan e atu tama ona ba 2.ª parte. Secretariado 

Parlamento Nacional fó hatene mai ha’u antes ita tama ba 2.ª parte, eleição ba Presidente Parlamento 

nian, sei hassai fotografia hamutuk iha entrada Parlamento Nacional iha oin ne’e. Parece tempo la kleur, 

hussu ba técnico atu dirige Deputado sira hakat bá oin. Maibé ha’u fó tempo labele kleur liu, máximo 

20 minutos atu hassai fotografia hamutuk iha entrada principal Parlamento Nacional nian iha oin. 

 

Sr. Presidente suspende Plenário hodi Deputado sira hakat sai ba li'ur hodi hassai fotografia 

hamutuk. 

 

Ita hotu-hotu fila ona ba idak-idak nia fatin, maibé ha’u hussu tempo ita aguenta tan 10 a 15 minutos 

tanba iha substituição temporária balu ne’ebé atu halo kedas agora, antes tama ba votação. 

Distintos Deputados, iha substituição temporária hussi partido FRETILIN, Deputado Mari Bin 

Amude Alkatiri ba Deputada - tuir lista - Sr.ª Deputada Noémia Sequeira. 

Ha’u fó ba Sr.ª Secretária halo leitura ba carta substituição temporária nian. 

 

Sr.ª Secretária da Mesa (Lídia Norberta Martins): — Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde ba ita hotu. 

 

«Excelentíssimo, 

Sr. Presidente do Parlamento Nacional, Dr. Aniceto L. Guterres Lopes 

 

Díli, 13 de junho de 2018. 
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Excelência, 

Na sequência do pedido da substituição do Sr. Deputado Mari Bin Amude Alkatiri, a bancada da 

FRETILIN vem solicitar a Vossa Excelência a sua substituição temporária pela Sr.ª Noémia Sequeira, 

candidata n.º 24 da lista da Comissão Nacional das Eleições, a partir do dia 13 de junho de 2018, nos 

termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º, e n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 5/2004, de 5 de maio, sobre o Estatuto 

dos Deputados, e ainda do n.º 1 do artigo 5.º do Regimento do Parlamento Nacional. 

Sem mais outro assunto de momento, aproveito para endereçar a V. Excelência os meus melhores 

cumprimentos. 

Assinado pelo Presidente da Bancada FRETILIN, Deputado Francisco Miranda Branco.» 

Obrigada, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Obrigado, Sr.ª Secretária. 

Ha’u convida Sr.ª Deputada Noémia Sequeira mai hola fatin iha Sr. Deputado Mari Alkatiri nian. 

 

Deputado sira bassa liman. 

 

Tuirmai, Srs. Deputados, ita tama ba processo eleição ba Presidente. Iha Mesa do Parlamento tama 

tiha ona candidatura ida de’it, ne’ebé tama ho horas tuir prazo regimental, 24 horas ho antecedência. 

Candidatura ne’e cumpre requisito ida-ne’e, tanba candidatura ne’e tama iha Mesa do Parlamento iha 

09h08, dia 12 horissehik (12 de junho de 2018). 

Hanessan baibain apresentação candidatura tuir Regimento mós precisa no mínimo 10 subscritores 

e máximo 20 subscritores. Candidatura ne’e tama horissehik dia 12, maibé Sr. Deputado ida hussi PLP 

seidauk oficializa renúncia hussi Presidente PLP nian nia assina uluk tiha, mas mesmo assim, preenche 

nafatin requisitos ida mínimo 10 Deputados ne’e. Karik ita bele dehan 19 Deputados subscritores ne’e 

preenche requisitos regimentais, nune’e, candidatura ne’e verificado e ita tama kedas ba votação. 

Iha ona boletim de voto tanba candidato único, iha-ne’e opção iha a favor, contra no abstenção de’it. 

Deputado ida-idak orsida mai vota tuir ida-idak nia opção iha quadrado ne’ebé iha sorin. 

Lista Deputados eleitos, Deputados efetivos, iha ona Secretária. Ha'u hussu ba técnico sira prepara 

urna, halo favor, hatudu to’ok no loke to’ok urna para ita halo inspeção ida ba urna ne’e. Halo 

demonstração ida ba Deputado sira katak urna ne’e mamuk, la iha buat ida. 

 

Técnico DIPLEN nian loke urna no hatudu ba Sr. Deputado sira.  

 

Portanto, Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral hanessan candidato único, ne’e mak hakarak 

anuncia ba distintos Deputados, antes mai simu boletim atu vota. 
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Ita hahú votação. 

 

Sr.a Deputada Maria Angélica Rangel da Cruz dos Reis, halo favor. 

 

Sr.a Maria Angélica Rangel da Cruz dos Reis (FRETILIN): — Obrigada, Sr. Presidente. 

Se bele, lê uluk lai candidato nia CV atu nune’e Deputado sira hotu bele rona no hatene sé mak atu 

bá sai candidato Presidente Parlamento. 

Muito obrigada. 

 

Sr. Presidente cessante: — Iha documento ne’ebé apresenta mai iha-ne’e la inclui CV, mas 

Regimento mós la obriga atu inclui CV candidato nian. Tanba Regimento la obriga, Mesa admite 

enquanto obedece mós apresentação ho antecedência de 24 horas. 

La inclui CV iha-ne’e. Então, se atu halo leitura karik atu halo ba saida? Nu’ussá? Atu halo leitura 

ba carta apresentação de candidatura Mesa la iha objeção. 

Então, ha'u hussu uluk ba Sr.a Deputada halo uluk leitura ba carta apresentação de candidatura ho 

declaração de aceitação da candidatura, nune’e mós declaração de substituição. 

 

Sr.a Secretária da Mesa (Lídia Norberta dos Santos Martins): —  

«Excelentíssimo Senhor Presidente do Parlamento Nacional  

Dr. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes. 

 

Parlamento Nacional, Rua Formosa, Díli, Timor-Leste. 

Díli, 12 de junho de 2018. 

Assunto: Apresentação da candidatura do ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral à 

eleição para Presidente do Parlamento Nacional. 

Excelência,  

As Deputadas e os Deputados ao Parlamento Nacional abaixo assinados vêm pelo presente 

respeitosamente apresentar a candidatura do ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral à 

eleição para Presidente do Parlamento Nacional, requerendo a Vossa Excelência Sr. Presidente que se 

digne admitir, anunciar e submeter a votação a aludida candidatura. 

Para efeitos de instrução da candidatura do ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral à 

eleição para Presidente do Parlamento Nacional, temos a honra de juntar ao presente requerimento a 

declaração conjunta de subscrição da aludida candidatura assinada por 20 Deputadas e Deputados ao 

Parlamento Nacional, bem como a declaração de aceitação de candidatura devidamente assinada pelo 

candidato proposto. 
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Cientes da atenção, merecimento e aceitação de Vossa Excelência Sr. Presidente, aproveitamos o 

ensejo para apresentar os nossos cumprimentos. 

As Deputadas e os Deputados: Francisco Kalbuadi Lay, Fidélis Manuel Leite Magalhães, Armanda 

Berta dos Santos e José Agostinho da Silva.» 

 

«Candidatura a eleição para Presidente do Parlamento Nacional. 

Declaração de aceitação de candidatura. 

Eu, abaixo assinado, Deputado ao Parlamento Nacional, declaro que aceito candidatar-me à eleição 

para Presidente do Parlamento Nacional. 

Díli, 12 de junho de 2018.» 

Assinado pelo candidato Deputado ao Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral. 

 

«Candidatura a eleição para Presidente do Parlamento Nacional. 

Declaração de subscrição. 

As Deputadas e os Deputados do Parlamento Nacional abaixo assinados, para efeitos de 

cumprimento do disposto pelo n.o 1 do artigo 16.o do Regimento do Parlamento Nacional, declararam 

que subscrevem a candidatura do ilustre Deputado Arão Noé de Jesus da Costa Amaral à eleição para 

Presidente do Parlamento Nacional. 

 

Díli, 12 de junho de 2018. 

As Deputadas e os Deputados: Francisco Kalbuadi Lay, Fidélis Manuel Leite Magalhães, Armanda 

Berta dos Santos, José Agostinho da Silva, Marcos Xavier, Lúcia Taeki, Maria Angelina, Noé M. da 

Silva Ximenes, Cornélio Gama, Sabino Soares, Maria Rosa da Câmara «Bi Soi», Domingos Lopes 

Lemos, Gabriel Soares, Olinda Guterres, Maria Fernanda Lay, Ricardo Baptista, Duarte Nunes, António 

Verdial de Sousa, Virgílio Smith e Luís Roberto da Silva.» 

Obrigada, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente cessante: — Nune’e, distintos Deputados, ita bá kedas votação. 

Sr.a Secretária halo leitura ba naran Deputado sira tuir sequência ne’ebé iha. 

 

Sr.a Secretária da Mesa (Lídia Norberta dos Santos Martins): — Obrigada, Sr. Presidente. 

 

Sr.a Secretária da Mesa halo chamada ba Deputado ida-idak hodi hakat ba halo votação. 
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Sr. Presidente cessante: — Distintos Deputados, 65 Deputados ne'ebé ohin presentes hotu-hotu 

vota, tuir relatório hussi Secretária Mesa nian. 

Então, agora ita bá kedas contagem de votos. Hussu ba técnico sira prepara equipamentos ne'ebé atu 

facilita contagem nian. Antes hahú loke urna, ha'u convida Deputado ka Deputada rua, atu mai fiscaliza 

contagem ne’e, atu sai fiscais. Mas agora ha'u mak nomeia de’it, porque selae orsida balu keta fiscais 

ema sossa tiha karik. Ha'u convida Sr.ª Deputada Armanda Berta hussi AMP nian no Sr. Deputada 

Elvina hussi PD. Deputada na’in-rua hetan honra atu halo fiscalização ba contagem ida-ne’e. Nune’e, 

contagem bele hahú, técnico sira loke urna e hahú contagem. 

 

Processo contagem de votos. 

 

Sr. Presidente cessante: — Distintos Deputados, excelências, convidados sira hotu, resultado 

votação ba candidato ba Presidente do Parlamento Nacional nian, candidato único, a favor 36, contra 

29, abstenção 0, total boletim de votos 65. Portanto, candidato único Deputado Arão Noé de Jesus da 

Costa Amaral eleito ba Presidente do Parlamento Nacional. 

 

Bassa liman geral. 

 

Atu halo passagem de cadeira presidencial, ha'u convida Presidente eleito mai hakbessik cátedra 

Parlamento nian iha leten mai. 

 

Presidente eleito toma posição iha Mesa. 

 

Sr. Presidente (Arão Noé de Jesus da Costa Amaral): — Obrigado ba Sr. Presidente Aniceto 

Guterres. 

Tuirmai, ita passa ba discurso do Presidente eleito, ha’u hussu licença ho permissão ha'u bele halo 

leitura iha pódio. 

Excelência, Sr. Presidente do Parlamento Nacional IV Legislatura cessante Dr. Aniceto Longuinhos 

Guterres Lopes, distintos Deputados e Deputadas IV Legislatura nian, Sr. Primeiro-Ministro no 

membros VII Governo Constitucional ne'ebé presentes, distintos Deputados e Deputadas V Legislatura 

ninian, Sr. ex-Presidente Parlamento Nacional, Vicente da Silva Guterres, convidado no assistente sira 

ne'ebé presentes, povo Timor-Leste tomak ne'ebé ha'u hana’i no serbí. 

Excelências, honra boot ida mai ha'u ohin loron mai hamriik iha Ita-Boot sira-nia oin hanessan 

Presidente Parlamento Nacional eleito ba V Legislatura Parlamento Nacional nian. 
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Presidente do Parlamento Nacional, tuir artigo 17.º Regimento Parlamento Nacional nian, hanessan 

representante no porta-voz Parlamento Nacional atu preside no organiza de’it sessão sira. Presidente do 

Parlamento Nacional la iha plenos poderes, tanba poder ne'e iha Deputados ida-idak nia liman, tuir 

Constituição Deputado sira mak representa povo, la’ós Presidente Parlamento. Presidente do 

Parlamento, tuir Regimento, representa Deputado sira. Tanba ne'e, ha'u declara ho firmeza ba distinto 

Deputado sira hotu no povo Timor-Leste tomak ne'ebé ha’u representa katak durante hala’o ha'u-nia 

knaar hanessan Presidente do Parlamento Nacional ha'u sei hala’o de’it no cumpre de’it knaar sira ne'ebé 

consagra ona iha Constituição, leis no Regimento interno Parlamento Nacional nian, ho firmeza, no 

serbí Na’i Deputado sira no povo Timor-Leste tomak. 

Timor-Leste nu'udar país ne'ebé tane aas multipartidário, significa katak partido hotu-hotu existe 

nu'udar património Nação nian, tanto hanessan partido do Governo ka iha oposição, iha knaar hanessan 

atu serbí povo no Nação hodi lori povo ba moris di’ak. 

Durante campanha iha divergências políticas entre partidos ka coligação sira atu hetan votos hodi 

representa sira iha Parlamento Nacional, atu defende povo nia interesse no objetivo lori povo Timor-

Leste ba moris ida di’ak liu no seguro. 

Eleição hotu ona, resultado mós fó sai ona hussi Tribunal de Recurso, tanba ne'e mak ita na’in-65 

ohin halibur malu iha Uma-Fukun povo nian, hola posse atu halo knaar ida-ne'e durante ita-nia mandato 

iha V Legislatura. 

Tanba ne'e, ha'u hussu ba distinto Deputado sira hotu atu haluha tiha divergências políticas ne'ebé 

acontece durante campanha hodi fó liman ba malu atu serbí povo no Nação doben ida-ne'e liuhossi ita 

ida-idak nia knaar: halo lei, fiscalização no foti decisão política ne'ebé define iha artigo 92.º Constituição 

RDTL. 

Knaar hirak-ne'e la'ós fácil, maibé la'ós mós difícil, se ita hotu tau interesse nacional aas liu, ha'u fiar, 

no ita hotu fiar, katak Parlamento Nacional bele halo knaar ida-ne'e ho di’ak no seguro hodi beneficia 

interesse nacional. 

Iha Constituição hateten momoos katak Parlamento Nacional harii hussi resultado eleição ne'ebé 

normalmente hala’o cada tinan lima-lima, ciclo político ida-ne'ebé sai tradição iha país democrático 

sira. Tanba ne'e Timor-Leste nu'udar País democrático mós la sees hussi tradição política ciclo tinan 

lima-lima ida-ne'e. 

V Legislatura Parlamento Nacional ida-ne'e mai hussi resultado eleição antecipada, mesmo eleição 

antecipada ne'e foin primeira vez realiza depois de restaura ita-nia independência, 20 de maio de 2002, 

maibé buat hotu la’o ho di’ak, participação eleitores aas tebetebes compara ho eleição normal sira. Ne'e 

hatudu katak ita-nia povo ne'e iha maturidade política ida aas no processo democrático la’o di’ak tebes 

iha Nação doben ida-ne'e. 
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Ha'u lori ita hotu nia naran hato’o parabéns ba povo Timor-Leste no hein katak ita 65 ne'ebé presentes 

iha-ne'e bele fó liman ba malu hodi defende sira-nia interesse no banati tuir saida mak povo hatudu 

durante processo eleição antecipada ne'e la’o. 

Tuir n.º 1 artigo 2.º da Constituição, soberania ne'e povo nian, liuhossi eleição povo delega soberania 

ne'e mai ita Deputado sira atu representa sira hodi foti decisão lori povo nia naran tuir Constituição 

haruka. 

Desde restauração independência, Timor-Leste hatudu ona nia compromisso nu'udar país 

democrático hodi tane aas princípio sira ne'ebé define iha Constituição, leis no Regimento sira ne'ebé 

sai matadalan ba processo tomak iha lala’ok hanessan Estado de Direito e Democrático. 

Distintos Deputados no Povo Timor-Leste tomak, 

Parlamento Nacional representante povo tem que hatudu duni katak instituição ne'e sei proactivo, 

recolhe aspiração povo nian hodi hato’o ba Governo. La'ós ida-ne'e de’it, maibé iha mandato Legislatura 

ida-ne'e Parlamento Nacional precisa mós desenvolve relação institucional ne'ebé efetivo no construtivo 

entre órgão Estado sira, baseia ba princípio separação de poderes, maibé iha interdependência ba malu. 

Hanessan instituição Estado, Parlamento Nacional tem que hadi’a an nafatin tuir evolução tempo no 

circunstâncias desenvolvimento iha mudança global. Ita aprende nafatin hodi muda sai saida mak 

seidauk di’ak bele sai di’ak liután, atu nune’e bele ajuda hadi’a povo ne'ebé ita representa nia moris iha 

situação ida-ne'ebé nakonu ho harmonia no seguro. 

Ita-nia povo sempre hakmatek quando enfrenta situação política ida tanba sira fiar katak situação 

política sira-ne'e bele ultrapassa ho di’ak tanba iha líder máximo partido sira iha interesse nacional ida 

aas ne'ebé la sei hussik Estado ne'e monu ba crise ida naruk. Mesmo sira moris sussar no dificuldade 

oioin, maibé iha esperança ona katak loron ida sira sei hetan moris di’ak tanba fiar ba liderança sira no 

visão política ne'ebé la’o daudauk. Maibé, hanessan ema povo, iha mós limite, tanba ne'e precisa foti 

solução ida lailais atu ultrapassa tiha crise ida-ne'e, atu lori ita filafali moris ida seguro no sustentável 

ba povo atu povo recupera fali sira-nia moris, assegura confiança moris ba oin. 

Na’i Deputado sira mak hanessan representante povo, mak halo knaar tuir mandato ne'ebé iha atu 

assegura no fó confiança ba povo liuhossi ninia knaar iha Parlamento Nacional, recolhe aspiração povo 

nian no articula ba política Estado nian hodi bele serbí no responde dificuldades iha realidade ne'ebé 

povo hassoru, liuhossi assegura governação ida seguro no estável. Tanba, tuir Constituição, Governo 

mak halo plano, Parlamento Nacional aprova, Presidente da República promulga, Governo executa no 

Parlamento fiscaliza. 

Distintos Deputados, Deputadas, no Povo sira ne'ebé ha'u serbí, 

Parlamento Nacional mós através meios diplomacia parlamentar sei hametin liután cooperação ho 

entidade internacional sira tanba Timor-Leste, ne'ebé sai parte hussi mundo globalizado, sei la sees an 
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hussi mudança mundial ne'ebé transforma an ba beibeik. Ita consciente katak nação sira sempre iha 

dependência ou interdependência ba malu hodi hetan objetivo país ida-idak ninian. 

Iha área cooperação nian ita haree ba nível balun ne'ebé fó impacto direto ba funcionamento 

Parlamento Nacional nian. Ita precisa define fali ita-nia necessidade sira hodi hato’o ba ita-nia parceiros 

desenvolvimento hodi nune’e evita sobreposição assistência nian, liuliu identifica área ne'ebé 

Parlamento Nacional sei precisa, liuliu apoio parceria. 

Ho meios diplomacia parlamentar hassa’e liután cooperação di’ak ho União Europeia, IPU (Inter-

Parliamentary Union), AP-CPLP (Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa) no UPF. Hametin mós tan ita-nia cooperação bilateral ho Assembleia da República de 

Portugal no mós nação sira seluk através de acordos no mós contactos ho embaixada sira iha Timor-

Leste. 

Distintos Deputados, prioridade ba Parlamento Nacional ba agora mak aprova programa VIII 

Governo, Orçamento Geral do Estado ba 2018, atu nune’e bele tau fali Estado Timor-Leste moris ho 

orçamento anual ida hodi assegura desenvolvimento no estabilidade Estado RDTL nian no sai tiha hussi 

regime duodecimal ne'ebé la’o ona durante fulan neen nia laran. 

Parlamento Nacional mós precisa aprova lei prioridade sira, revê legislação sira ne'ebé relevante ho 

interesse nacional katak Parlamento Nacional nia serviço atu tau matan ba implementação programa 

Governo nian ne'ebé fó benefício ba povo nia moris di’ak, hodi transforma ka eleva vida social 

económico iha nível agora ba situação moris povo nian ida di’ak liu iha oin. Tanba ne'e, começa ohin, 

ita, Deputados Parlamento Nacional, precisa serviço ho espírito atu serbí povo no Nação hanessan órgão 

colegial ida hodi tau interesse nacional aas liu interesse pessoal ka grupo nian. 

Excelências, molok atu remata, iha momento furak ida-ne'e hakarak elogia povo Timor-Leste tomak 

iha rai-laran ka iha estrangeiro ne'ebé hatudu maturidade política ne'ebé tassak iha período campanha 

ba eleição parlamentar antecipada, no mós exerce ho di’ak direito político hodi bá vota iha loron eleição 

antecipada 12 de maio de 2018, ho taxa participação ne'ebé aas. 

Aproveita mós biban ida-ne'e atu hato’o agradecimento no honra boot ba Sr. Deputado Aniceto 

Longuinhos Guterres Lopes, hanessan Presidente do Parlamento Nacional iha IV Legislatura, membro 

Mesa do Parlamento Nacional, no Deputados IV Legislatura ne'ebé desempenha nia knaar no coragem 

durante IV Legislatura hala’o. 

Iha oportunidade ida-ne'e hakarak hato’o mós agradecimento boot ba S. Ex.ª Primeiro-Ministro Dr. 

Mari Bin Amude Alkatiri no membro VII Governo Constitucional ne’ebé, ho limites oioin, consegue 

halo preparativos no halo eleição antecipada 12 de maio de 2018, ne'ebé organiza hussi instituição 

STAE (Secretariado Técnico de Administração Eleitoral), supervisiona hussi CNE (Comissão Nacional 

de Eleições) no observadores nacionais no internacionais, no la’o ho di’ak no sucesso tebes. 
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Hato’o mós agradecimento ba Polícia Nacional de Timor-Leste no Força FALINTIL-FDTL (Forças 

Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste – Forças de Defesa de Timor-Leste), ba sira-nia 

dedicação no profissionalismo hodi garante eleição antecipada ne'e la’o ho di’ak, mesmo iha 

dificuldades oioin tanba limite orçamento no facilidades, maibé hotu la’o ho di’ak. 

La haluha mós ha'u-nia agradecimento ba liderança máximo AMP (Aliança Mudança ba Progresso), 

especialmente ba Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão, Maun Taur Matan Ruak, Bou Naimori ne'ebé 

deposita confiança tomak mai atan ha'u nia candidatura no atu sai eleito atu lidera Parlamento Nacional 

ba V Legislatura. 

Ita-Boot sira nia confiança mak sai ha'u-nia compromisso, e ha'u-nia compromisso maka ha'u sei 

halo de’it ha'u-nia knaar tuir Constituição no lei ne'ebé vigora iha Timor-Leste. 

Povo hein hela ita hotu nia ação concreta hodi serbí povo ne'ebé ita representa. 

Obrigado barak. 

 

Bassa liman geral 

 

Obrigado barak. 

Tuir agenda, ita atu bá iha hino nacional no mós bá iha encerramento, mas ha'u hanoin ha'u aproveita 

tempo ida-ne'e hodi anuncia kedas ba distinto Deputado sira atubele halo apresentação lista candidatura 

ba outros membros da Mesa, atu nune’e ita bele hala’o sequência eleição iha aban tuirmai, hanessan ita 

hotu nia concordância. 

Hanoin ida-ne'e mak ha'u hakarak pronuncia antes de hakat ba hino nacional. 

Nune’e, ha'u convida distinto Deputado sira, presente sira, atu ita hotu-hotu hamriik hodi hananu 

hino nacional. 

 

Execução hino nacional ‘‘Pátria’’. 

 

Obrigado barak. 

Distintos Deputados, convidados, presentes no assistente sira ne'ebé acompanha liuhossi ecrã TVTL 

(Televisão de Timor-Leste), ha'u, em nome do Parlamento Nacional, V Legislatura, agradece ba Ita-

Boot sira nia acompanhamento to’o horas ne'e e boa tarde ba ita hotu e ita hassoru malu fali aban 10 

horas ba iha processo eleição ba outros membros da Mesa. 

Boa tarde e até amanhã. 

 

Horas hatudu tuku 6 liu minuto 04 loraik. 
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