
 

 Email: relacoespublicas.dirpec@gmail.com;  Portal: www.parlamento.tl;   Rádio PN: FM 92.9mhz 

 

 

  COMUNICADO DE IMPRENSA 

Loron datoluk debate OGE 2019 iha Generalidade. 

Parlamento Nacional iha loron 11 fulan dezembro tinan 2018, con-

tinua debate Proposta Orçamento Geral do Estado 2019 iha genera-

lidade. 

Debate ba loron datoluk ne’e hahú iha oras 09h30 ho leitura ba 

agenda trabalho nian, no continua kedas ho intervenção hussi De-

putado sira kona-ba Proposta OGE 2019 nian inclui programa no 

politica VIII Governo nian no hetan kedas resposta hussi Primeiro-

Ministro, Taur Matan Ruak. 

Iha sessão ne’e mós Presidente do Parlamento Nacional informa ba 

Deputado sira atu apresenta proposta sira antes hakat ba debate iha 

especialidade. 

Iha parte lokraik, sessão discussão ne’ebé preside hussi Presidente 

do Parlamento Nacional em exercício, Deputada Maria Angelina 

Sarmento Lopes, continua fó tempo ba Deputado sira hodi halo 

intervenção antes fó tempo ba Primeiro-Ministro hodi resposta no 

hakat ba votação. 

Sessão discussão ne’e encera iha 19h20 no sei continua iha loron 

12 fulan dezembro tinan 2018, hodi hakat ba votação iha generali-

dade ba Proposta OGE 2019 ne’e. 

===== 

Terceiro dia do debate do OGE para 2019 na Generalidade 

O Parlamento Nacional, no dia 11 de dezembro de 2018, continuou 

o debate da Proposta do Orçamento Geral do Estado 2019 na gene-

ralidade. 

Este debate começou às 09h30 com a leitura da agenda de trabalho 

e prosseguiu com as intervenções dos Deputados sobre a Proposta 

de OGE 2019, incluindo o programa e política do VIII Governo, 

sempre com as respetivas respostas do Primeiro-Ministro, Taur 

Matan Ruak. 

Nesta sessão, o Presidente do Parlamento Nacional também infor-

mou os Deputados que têm de apresentar as propostas antes de a 

discussão do OGE entrar na especialidade. 

Na parte da tarde, a sessão foi presidida pela Presidente do Parla-

mento Nacional em exercício, Deputada Maria Angelina Sarmento 

Lopes, que continuou a dar tempo para os Deputados fazerem as 

suas intervenções, antes de ceder ao Primeiro-Ministro para respon-

der e, depois, fazer-se a votação. 

Esta discussão terminou às 19h20 e vai continuar no dia 12 de de-

zembro de 2018, para a realização da votação na generalidade da 

Proposta OGE para 2019. 
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