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SUMÁRIO

Em 1975 integrou a milícia popular organizada pela direção da
luta.
Em 1979, após a reorganização das forças da ponta leste,
assumiu o posto de Comandante de Secção. Com o nome de
código “ Mau-Loy”, foi nesse ano que assumiu o nome de
código “ Renan Selak”.

PARLAMENTO NACIONAL :
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Em 1980 integrou as forças de destacamento de guerrilha.
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Em 1981 constituiu família com Arminda Gonçalves. Tiveram
sete filhos, tendo a segunda filha morrido durante a guerra, em
1982.
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Entre 1982 e 1985 assumiu o posto de Comandante de Pelotão.
Em junho de 1985, após a morte do Comandante Falu Txay e
do Comandante Mau-Velis, Renan Selak assumiu o posto de
Adjunto Lançado das Forças Armadas.
Em 1989 foi designado Secretário da Região I, Ponta Leste,
cargo que assumiu até ao ano de 1999.
Em 1999 assumiu o posto de Segundo Comandante da Primeira
Companhia da Região I.
Em 2000 saiu do acampamento das FALINTL em Aileu e
regressou à vida civil.

Voto n.º 14/ 2020

Em 2001 apoiou a instalação da estrutura do Partido
Democrático em Lautém.

De pesar pelo falecimento de Faustino dos Santos
“Renan Selak”

Entre 2003 e 2006 foi Conselheiro Curador do Partido
Democrático, para Lautém.

Faleceu no dia 10 de setembro de 2020, no Hospital Nacional
Guido Valadares, Díli, aos 63 anos de idade, Faustino dos Santos
“Renan Selak”.
Faustino dos Santos “Renan Selak” nasceu em 1 de maio de
1957 na Aldeia Ira-Ara, Posto Administrativo de Lospalos,
Município de Lautém.
“Renan Selak” dedicou a sua vida à luta pela libertação
nacional.
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Em 7 de dezembro de 2006, foi condecorado com a Ordem da
Guerrilha.
Em 2006 foi fundador do Partido UNDERTIM.
Em 20 de agosto de 2011 foi desmobilizado, com 24 anos, com
o posto de Secretário de Região.
Foi Deputado ao Parlamento Nacional, eleito pelo Partido
UNDERTIM, entre 2007 e 2012, tendo integrado a Comissão
de Agricultura e Pescas e a Comissão de Eliminação da Pobreza
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e Desenvolvimento Rural e Regional. Nesse mesmo período
foi Vice-Presidente do Partido UNDERTIM.

economia para asegurar as chegadas das produces
agricolas no Mercado;

Em 2015 foi fundador do Partido de Libertação Popular e foi
Conselheiro do Partido para o Município de Lautém.

2. Organizar e unificaros movimentos criativo na area de
agricultura;

Em 2017 foi eleito Presidente do Conselho de Veteranos do
Município de Lautém.
Em janeiro de 2020 foi nomeado Vice-Presidente do Conselho
de Veteranos.
O seu espírito corajoso e carácter resiliente serão para sempre
recordados e são uma inspiração para as gerações futuras.
O Parlamento Nacional, reunido em sessão plenária, expressa
o seu pesar pelo falecimento de Faustino dos Santos “Renan
Selak” e apresenta sentidas condolências à esposa, Arminda
Gonçalves, aos filhos, Brígida dos Santos, Norkiak dos Santos,
Jonide dos Santos, Turkano Faustino dos Santos, Leonora
Maria Gonçalves e Nélia dos Santos, Efrém dos Santos e à
demais família enlutada.
Aprovado em 11 de setembro de 2020

3. Organizar e dar formações sobre boa gestão aos membros
das Associações;
4. Criar auto-emprego para os membros da Associação
movimento kablaki de Timor-Leste;
5. Assegurar os rendimentos familiares dos Associados para
contribuir para redução do desemprego em Timor-Leste.
6. Criar um Grupo Agricola na area de Agro e Hortecultural ;
a) Preparar as sementes dos produtos agricolas e de
horticultura;
b) Sem e arprodutos agricolas e horticultura;
c) Estabelecer o Centro da Associação (loja dos membros
dos Associados para promover os produtos agrohorticultura e também para realizar feiras dos produtos
dos Associados.)
d) Fazer transformação na criação do estabelecimento industrial para produzir os produtos agrohorticultura para
dar acesso nos Mercados locais e Internacionais.

Publique-se.

7. Desenvolver gestão da Associação atráves de criação de
micro crédito e lojas para produtos locais incluido da
reformação sobre gestão agro-horticultura.

O Presidente Parlamento Nacional,

8. Criar grupos de Associados para promover o Turismo
Comunitário para atrair Turistas Nacionais e Internacionais.

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes

9. Criar grupos de Associados para prevenir e mitigar Desastres
Naturais e Proteção Ambiental atraves da formação sobre
gestão proteção ambiental, disseminação informação,
nomeadamente atráves da acão de partir as árvores para
salvar Meio Ambiente.
EXTRATO

Orgãos Sociais da associação:

— Certifico que, por escritura de dezoito de Agosto de dois
mil e vinte, lavrada a folhas cento e nove até cento e onze do
Livro de Protocolo número 14V-I do Cartório Notarial Dili, na
Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi constituída uma associação
que se rege pelas cláusulas seguintes:———-——————

a) Assembleia Geral.

Denominação: “ Associação Movimento Kablaki de TimorLeste.————————————————-

Forma de Obrigar——————————————————

Sede social: Em Manufahi, na rua Aidahaleu Asrama Madre,
suco de Letefoho , Posto Administrativo de Same, Município
de Manufahi Timor-Leste.——————————————

b) Conselho de Direção
c) Conselho Fiscal.

A Associação obriga-se com a assinatura do presidente da
Administração e a de um outro membro da Administração.
Cartório Notarial de Díli, 10 de Setembro de 2020

Duração: tempo indeterminado.————————————
O Notário Público
A associação Tem por objecto : ————————————
1. Cooperar e reforcar as outras associações criativa sem
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EXTRATO

c) ConselhoFiscal.

———— Certifico que, por escritura de dez de Setembro
de dois mil e vinte, lavrada a folhas cento e cinquenta e dois
até cento e cinquenta e quatro do Livro de Protocolo número
14V-I do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, BeboraDili, foi constituída uma associação que se rege pelas cláusulas
seguintes:———-—————————————————

Forma de Obrigar——————————————————
A Associação obriga-se com a assinatura do presidente da
Administração e a de um outro membro da Administração.
Cartório Notarial de Díli, 10 de Setembro de 2020

Denominação: “ Associação Ramos (AR).———————
O Notário Público
Sede social: Em Aldeia Bitaba, suco de Bairro Pite , Posto
Administrativo de Dom Aleixo, Município de Dili.—————
Lic, Nuno Maria Lobato da Conceição
Duração: tempo indeterminado.————————————
A associação Tem por objecto : ————————————
1. A Associação RAMOS tem como objetivo, transformar os
conflitos para a união da paz e desenvolvimento em TimorLeste; através da pesquisa realizada pela associação e
análisar plano político, monitorizar a administração pública,
capacitação dos recursos humanos.

EXTRATO

a. Transformação dos conflitos;

— Certifico que, por escritura de nove de Setembro de dois
mil e vinte, lavrada a folhas cento e quarenta e quatro até
cento e quarenta e seis do Livro de Protocolo número 14V-I
do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi
constituída uma associação que se rege pelas cláusulas
seguintes:———-—————————————————

b. Justiça e paz;

Denominação: “ Associação Timoriana (AT).——————

c. Globalização ao mercado económica em Timor-leste;

Sede social: Na rua de Caicoli, Aldeia zero cinco tahu laran,
suco de Caicoli , Posto Administrativo de Vera Cruz, Município
de Dili Timor-Leste.—————————————————

Baseado-se aos sete pilares nas várias formas que integram
com seguintes questões :

d. Ciências e tecnológias;
e. Questão ambiental nacional e mudanças climáticas;

Duração: tempo indeterminado.————————————

f. Educação e treinamento;
A associação Tem por objecto : ————————————
g. Culturas, Lei e Ordem.
2. Associação RAMOS é criada com o propósito de ajudar
os jovens, estudantes, ativistas, civitas acadêmicos, média,
pesquisador nacional e internacional para aprender e
explorar cada vez mais o conhecimento e a ideia para a
contribuição do desenvolvimento em Timor-Leste.
3. A partir deste objetivo da Associção RAMOS tem a
prioridade da missão que; A evaluar a política interna e
externa; Analisar e monitorizar problema política, socioeconómico, cultura e humanidade; Capacitar os recursos
humanos para contribuir o desenvolvimento nacional;
Socializar e disseminar as informações para todas as
sociedades; Promover os Jovens para ser transformadór
com pensamento crítico, analítico e construtivo;
Preservação do meio ambiente; Conservar, descrever e
promover a história de Timor-Leste para o futuro.

1. A associação Timoriana tem o objetivos na area de serviços de investigação, monitorização e com a programa
educacional na area cultura que têm a relação sobre a
democrácia paz e humanidade.
2. Fortalecer a capacidade de seus membros da organização
atráves de treinamentos e formulações estratégicas com o
governo, parceiros de desenvolvimento e outras
organizações da sociedade civil para garantir a qualidade
da cultura em Timor-Leste
3. Sensibilização ao público para questões de educação sobre
a cultura incluindo estratégias e recomendações para
melhorar a qualidade do desenvolvimento cultura
Timorense

Orgãos Sociais da associação:

4. Promover as suas parcerias nacionais, regionais e globais
para o interesse educacional na area cultura que tem a
relação com democracia, paz e humanidade.

a) Assembleia Geral.

Orgãos Sociais da associação:

b) Conselho de Direção

a) Assembleia Geral.
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b) Conselho de Direção

8. Assegurar a linha de coordenação entre associação e FFTL
incluindo as entidades relevantes e estratégicos.

c) Conselho Fiscal.
Orgãos Sociais da associação:
Forma de Obriga——————————————————
a) Assembleia Geral.
A Associação obriga-se com a assinatura do Presidente
b) Conselho de Direção
Cartório Notarial de Díli, 10 de Setembro de 2020

c) Conselho Fiscal.

A Notária Pública

Cartório Notarial de Díli, 10 de Setembro de 2020

Lic, Bibiana Domingas Soares Maia

O Notário Público

Lic, Nuno Maria Lobato da Conceicão

EXTRATO
———— Certifico que, por escritura de nove de Setembro
de dois mil e vinte, lavrada a folhas cento e quarenta e sete
até cento e quarenta e nove do Livro de Protocolo número
14V-I do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, BeboraDili, foi constituída uma associação que se rege pelas cláusulas
seguintes:———-—————————————————
Denominação: “ Associação Futsal de Timor-Leste (AFTL).—
Sede social: Na rua de Nu Laran, Aldeia de Formosa, suco de
Gricenfor , Posto Administrativo de Nain Feto, Município de
Dili.————————————————————-———
Duração: tempo indeterminado.————————————

EXTRATO
———— Certifico que, por escritura de oito de Setembro
de dois mil e vinte, lavrada a folhas centro e trinta e um , até
cento e trinta e três do Livro de Protocolo número 14 do
Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi
constituída uma associação que se rege pelas cláusulas
seguintes:————————————————————
Denominação: “ Associação Dezenvolvimento Comunidade
Rural (AD-KORAl)———————
Sede social: Na Aldeia de Ailele Hun , suco de Camea, posto
administrativo Cristo Rei, do município de Dili Timor-Leste.—

A associação Tem por objecto : ————————————
Duração: tempo indeterminado.————————————
1. Ser um centro de formação de futsal para formar e preparar
atletas disciplinados e qualificados

A associação Tem por objecto : ————————————

2. Ser um centro de formção de futsal onde as criancas e
jovens timorenses pode desenvolver e promover os seus
talentos

1. Participação ativa no desenvolvimento da formação e de
capacitação para reforçar a economia da comunidade nas
áreas rurais

3. Organizar competições municipais, nacionais ou liga futsal
nacional para selecionar jogadores com qualidades para
poder competir e representar a seleção nacional futsal de
Timor-Leste nos eventos internacionais

2. Elevar a economia da comunidade nas áreas rurais, através
das atividades agricultura, turismo comunitário, pescas e
micro economia

4. Criar amizades e a assegurar a unidade entre jovens

3. Servir como agente para garantir paz e estabilidade,
simultaneamente a motivar aos cidadãos para participar
ativamente no processo de desenvolvimento

5. Defender e hastear a imagem da RDTL
6. Facilitar formação para capacitar os membros da associação

4. Criação das atividades económicas locais para elevar o
rendimento economia familiar

7. Estabelecer a associação de futsal nos doze Municípios
incluindo RAEOA

5. Reforçar e assegurar a capacidade da sociedade para
participar no processo de desenvolvimento.

Série II, N.° 35 A

Segunda-Feira, 14 de Setembro de 2020

Página 4

Jornal da República
Orgãos Sociais da Associação:

c) Conselho Fiscal.

a) Assembleia Geral.
Cartório Notarial de Díli, 10 de Setembro de 2020

b) Direcão.
c) Conselho Fiscal.

O Notário Público

Cartório Notarial de Díli, 10 de Setembro de 2020
Lic, Nuno Maria Lobato da Conceição
O Notário Público

Lic, Nuno Maria Lobato da Conceição
EXTRATO

EXTRATO
— Certifico que, por escritura de oito de Setembro de dois
mil e vinte, lavrada a folhas cento e trinta e sete , até cento e
trinta e oito do Livro de Protocolo número 14 volume um do
Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi
constituída uma associação que se rege pelas cláusulas
seguintes:————————————————————
Denominação: “Fundação Conselho Rezistencia Nagasoro—

———— Certifico que, por escritura de oito de Setembro
de dois mil e vinte, lavrada a folhas cento e trinta e quatro até
cento e trinta e seis do Livro de Protocolo número 14V-I do
Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi
constituída uma associação que se rege pelas cláusulas
seguintes:———-—————————————————
Denominação: “ Associação Das Timor-Leste.——————
Sede social: Em Dili na rua de Fomento dois, Aldeia Fomento
dua, , suco de Comoro , Posto Administrativo de Dom Aleixo,
Município de Dili.—————————————————

Sede social: Em Dili na rua Bairro Aimutin São Miguel Aimeti
Laran, suco de Comoro, posto administrativo Dom Aleixo, do
município de Dili.——————————————————

Duração: tempo indeterminado.————————————

Duração: tempo indeterminado.————————————

a) Fundar o centro de treinamento mecanica automovel/
veiculos com em Timor-Leste

A associação Tem por objecto : ————————————

A fundação Tem por objecto : —————————————
1. Participar no desenvolvimento nacional ao nível da
agricultura, pecuária, educação formal e não formal, social
e política.
2. Defender os valores da luta libertação patria e a libertação
do povo
3. Consolidar os membros

b) Fazer a formação e treinamento para jovems de TimorLeste, com especialidade na área de mecanica
automovel/veiculos
c) Desemvolver as capacidades profisionais dos
formandos, apoiando-os na sua informação e
desemvolvimento pessoal em geral
d) Apoiar os formandos para procurar de lugar de trabalho,
relativa com mecanica de automovel/veiculos.

4. Organizando jovens produtivos, para participar nas areas
de agricultura, pecuária, pesca e atividades sociais, políticas
e culturais.

Orgãos Sociais da associação:

Orgãos Sociais da Fundação:

a) Assembleia Geral.

a) Assembleia Geral.

b) Conselho de Direção

b) Conselho Administração

c) Conselho Fiscal.
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Forma de Obrigar——————————————————
A Associação obriga-se com a assinatura da direção e a de um
outro membro da direção.

Cartório Notarial de Díli, 10 de Setembro de 2020

O Notário Público

Lic, Nuno Maria Lobato da Conceição
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