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SUMÁRIO
Antes Ordem Do Dia ― Sr. Presidente loke sessão plenária ba primeiro dia 4.ª Sessão Legislativa ba III
Legislatura iha tuku 10 liu minuto 2 dadeer no halo leitura ba agenda trabalho loron ne’e nian.
Tuirmai iha mós execução ba hino nacional «Pátria».
Sr. Presidente hussu ba bancada sira atu apresenta sira-nia candidato sira hodi elege ba membro Conselho
Superior da Defensoria Pública, Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Timor-Leste, Conselho Superior do
Ministério Público, Conselho de Imprensa e Comissão de Homenagem. Nia hato’o mós katak Presidente da
República labele participa iha sessão ne’e tanba halo visita ba rai-li’ur, nune’e sugere atu participa iha última Sessão
Legislativa iha tinan 2016.
Iha intervenção diversa sira: Sr. Manuel Gaspar (FRETILIN) hato’o nia observação ba atraso hodi hahú sessão
ne’e. Nia lamenta ba transporte ró hussi Oecússi mai Díli, estrada iha suco Dahudo ne’ebé aat, no la iha acesso ba
eletricidade.
Sr.a Brígida Antónia Coreia (CNRT) questiona pessoal saneamento ne’ebé la seguro ba saúde nian bainhira
hala’o serviço hodi recolhe lixo.
Sr. Leonel Lisboa Marçal (FRETILIN) questiona trator sira ne’ebé Direção Agricultura Municipal recolhe hotu ba
oficina, nune’e la consegue fila rai iha suco Maudemo. Nia mós lamenta tanba iha Posto Administrativo Fatumean,
comunidade sei usa ossan Rupiah, no iha Fohorem no Fatulúlic estrada sei aat.
Sr.a Benvinda Catarina Rodrigues (FRENTI-MUDANÇA) sugere ba Governo atu hadi’a eletricidade iha Kampung
Tuti, Comoro, no hato’o katak estrada iha parte Bebonuk rai-rahun mak barak.
Sr. Manuel de Castro Pereira (FRETILIN) hussu ba Ministério das Obras Publicas atu controla empresário sira
ne’ebé hadi’a estrada, Ró Nakroma ne’ebé para kleur la halo manutenção, programa fila rai gratuita no construção
estrada iha Assalaitula ne’ebé la la’o.
Sr. Virgílio da Costa Hornai (PD) hussu atu Governo organiza didi’ak cabo eletricidade ne’ebé dada sabraut iha
cidade Díli laran, ba Ministro sira mak atu hatán de’it ba Deputado sira-nia preocupação. Nia mós preocupa no hussu
atu muda política fiscal atu nune’e ema estrangeiro sira labele domina economia País nian no sugere atu
desenvolvimento ne’e hala’o mós iha município sira.
Sr. Eládio António Faculto de Jesus (FRETILIN) hussu ba Presidente Parlamento atu tun bá visita fatin sira iha
Bazartete, ne’ebé hanessan knua Presidente Nicolau Lobato nian tanba povo barak mak sei halerik ba eletricidade
no bee moos. Nia critica Padre Martinho Gusmão ne’ebé difama fali partido CNRT no partido FRETILIN no lamenta
tebes ba importação foos hussi Tailândia ne’ebé la iha qualidade. Ikusliu, hussu ba Governo atu la bele halo
exploração ba povo nia produto local.
Sr. Francisco da Costa (CNRT) hussu ba Governo atu tau matan ba companhia China nian ne’ebé construi
drenagem iha suco Larissula, Posto Administrativo Baguia. Nia hussu mós ba Governo atu halo estudo didi’ak mak
foin taka estrada kuak hirak ne’ebé iha no apela ba povo sira hotu katak la bele ona halo uma bessik estrada boot.
Tuirmai, nia lamenta tebes ho funcionário nível ki'ik sira iha Ministério da Saúde ne’ebé Governo ko’a fali sira-nia
ossan subsídio, nune’e mos ba carreta ne’ebé para arbiru iha mercado Becora.
Sr. Francisco Miranda Branco (FRETILIN) declara katak iha 4. ª Sessão Legislativa ne’e Parlamento Nacional
tem que fó prioridade ba lei sira ne’ebé importante ba Estado. Nia mós hussu atu iha discussão Orçamento Geral
do Estado (OGE) 2016 halo balanço ba ossan Ministério Agricultura e Pescas nian no molok discussão OGE 2016
ne’e mós Parlamento Nacional tem que iha ona audiência ho cada Ministério.
Sr.a Jacinta Abucau Pereira (PD) hussu ba Ministério da Saúde atu hadi’a odamatan hariis-fatin iha Hospital
Nacional Guido Valadares (HNGV). Deputada ne’e mós hussu ba Ministério do Turismo no Ministério da
Administração Estatal atu tau matan ba meio ambiente iha Largo Lecidere. Ikusliu, nia hato’o ba Governo atu chama
atenção ba pulsa Telkomcel nian balu ne’ebé nia qualidade la di’ak.
Sr. Felisberto Monteiro Guterres (FRETILIN) hussu ba equipa de controlo bee moos nian atu haree comunidade
iha Delta III la hetan bee moos. Nia hatutan comunidade Vemasse nia lamentação ba hadi’a estrada ne’ebé baban
de’it no ikusmai aat filafali. Deputado ne’e lamenta tebes tanba povo barak mak sei halerik ba bee moos no estrada.
Tuirmai, nia hatutan mós katak comunidade Assalaitula, Venilale nian, lamenta tebes tanba iha orçamento ba
alcatrão nian, maibé seidauk hadi’a nafatin estrada.
Sr. Paulino Monteiro (PD) hussu atu Ministério relevante sira halo política de gestão ne’ebé didi’ak, nune’e
execução orçamento ne’e mós bele di’ak. Nia mós hussu ba Ministro do Turismo atu planeia didi’ak hodi cria
infraestrutura básica, nune’e bele dada investidor mai Timor-Leste.
Sr.a Ilda Maria da Conceição (FRETILIN) hussu ba Ministra no Vice-Ministra da Saúde atu tau matan ba
enfermeiro no doutor sira ne’ebé halo atendimento la di’ak ba paciente sira iha HNGV. Deputada ne’e hussu ba
Ministra das Finanças atu gere ossan ne’e loloos, nune’e funcionário ki'ik sira la bele sai fali vítima.
Sr. Antoninho Bianco (FRETILIN) hussu ba Governo atu hadi’a máquina raio-X ne’ebé avariado iha fronteira
Salele no Batugadé tanba sussar atu revista sassán sira ne’ebé tama. Nia hussu mós atu Governo tau matan ba
mercado iha Salele ne’ebé halo ona, maibé la usa, e hussu salvaguarda mina ilegal ne’ebé prende hela iha Comando
Polícia municipal Batugadé. Tuirmai, Deputado ne’e hussu atu tau matan mós ba médico iha suco Edi, Ainaro, ne’ebé
la metin iha fatin hodi atende paciente sira. Ikusliu, hato’o ba Governo atu tau matan ba centro produção café iha
suco Aituto, Maubessi, ne’ebé ema barak sai afetado tanba halo contaminação ba bee moos.
Sr.a Aurora Ximenes (FRETILIN) informa katak iha Liquiçá, veterano balu mak impede fali projeto eletricidade
nian. Nia hato’o mós katak iha suco Fahilebo no Assumanu instalação ahi eletricidade nian la to’o iha-ne’ebá no
hussu atu Governo prioriza eletricidade ba povo. Ikusliu, nia hato’o povo nia lamentação katak sira-nia produto local
la’ós Governo mak sossa tuir promessa ne’ebé iha maibé companhia mak sossa fali.
Sr.a Anastácia da Costa Amaral (FRETILIN) questiona estrada nia luan iha parte Comoro, problema eletricidade,
bee moos iha Uatucarbau no irrigação Irabere ne’ebé seidauk implementa.

Sr. Paulo Moniz Maia (FRETILIN) questiona eletricidade no estrada iha Lolotoe, construção ponte ida iha
Maliana ne’ebé seidauk remata, sugere ba Ministério da Educação atu nomeia diretor escola tem tuir nia mérito.
Ikusliu, nia hussu atu halo manutenção ba sede suco sira iha rai-laran.
Sr.a Angélica da Costa (FRETILIN) secunda declaração Deputado sira-nian kona-ba problema eletricidade,
estrada no bee mos ne’ebé acontece iha Timor laran. Nia lamenta estrada Ainaro ne’ebé nakonu ho fatuk, estrada
parte Nu’u-Laran, Same, ne’ebé rai-rahun barak. Deputada ne’e hussu atu controla bandeira sira ne’ebé hassa’e iha
sede suco sira no questiona kona-ba salário ba professor sira iha áreas remotas ne'ebé diferente ho professor sira
iha vila.
Sr.a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares (Maria Teresinha Viegas) hatán ba preocupação hussi
Sr. Deputado sira mak hanessan Manuel Gaspar Soares da Silva (FRETILIN), Brígida Antónia Correia (CNRT),
Leonel Lisboa Marçal (FRETILIN), Benvinda Catarina Rodrigues (FRENTI-MUDANÇA), Manuel de Castro Pereira,
Anastácia da Costa Amaral, Paulo Moniz Maia no Angélica da Costa (FRETILIN), César Valente de Jesus «Piloto»
(CNRT) no ikusliu Florentina Martins Smith (FRETILIN).
Sr. Presidente fó-hanoin ba Deputado sira atu preocupa mós ho sira-nia saúde, inclui funcionário tomak
Parlamento Nacional nian.
Sr. César Valente de Jesus «Piloto» (CNRT), iha ponto de ordem, questiona kona-ba mesa hatuur urna
Deputado sira-nian ne’ebé mate atu halo oinsá tuir cultura Timor nian.
Sr.a Florentina da Martins Smith (FRETILIN), iha ponto de ordem, informa ba Deputado sira atu tuir reunião iha
parte loraik nian.
Ordem Do Dia ― Mesa, liuhossi Presidente Parlamento Nacional, baixa ba Comissão de Assuntos
Constitucionais, Justiça, Administração Publica, Poder Local e Anticorrupção (Comissão A) Proposta de Lei n.º 20/III
(3ª) – Lei do Recenseamento Eleitoral, Proposta de Lei n.º 27/III (3ª) – Lei de Combate ao Tráfico de Droga e
Proposta de Lei n.º 30/III (3ª) – Procedimento de Concessão de Indulto ne’ebé Sr. Deputado Arão Noé de Jesus
Amaral simu no mós ba Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança Nacionais (Comissão B) Proposta
de Resolução n.º 17/III (3ª) – Acordo entre a República Democrática de Timor-Leste e a Santa Sé ne’ebé Sr.
Deputado Jacinto Viegas Vicente «Roque» simu.
Sr. Presidente taka sessão plenária iha tuku 11 liu minuto 56 dadeer.

