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CONSELHO NACIONAL DO CDS 

Reunião Extraordinária 

Lisboa, 30 de Maio de 2019 

 

REQUERIMENTO 

Apresentado por Mário Cunha Reis 

Conselheiro Nacional 

Membro da Comissão Executiva da TEM/CDS 

___________________ 
 

 
 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Nacional,  

De acordo com a convocatória enviada por e-mail no passado dia 23 de Maio de 2019, a 

ordem de trabalhos da reunião extraordinária agendada para hoje, dia 30 de Maio, contém 

os seguintes pontos:  

1. Aprovação das Contas 2018; 

2. Análise dos Resultados das Eleições Europeias.  

Considerando:  

a) que até ao dia de ontem não foi apresentada qualquer documentação relativa às 

contas de 2018 e respectivo relatório de actividades, não sendo possível, por 

esse motivo, uma apreciação cuidada, detalhada e responsável por parte dos 

Conselheiros Nacionais, que terão que votar a proposta de aprovação; 

b) que ambos os pontos se revestem de grande importância para a vida interna do 

partido; 

c) que o ponto 2. Análise dos Resultados das Eleições Europeias, do ponto de vista 

político, assume um carácter prioritário e urgente, merecendo que lhe seja 

dedicado todo o tempo disponível para as intervenções por parte dos 

Conselheiros Nacionais;  

d) que o ponto 1. Aprovação das Contas 2018, pela sua importância, e pela 

necessidade de transparência dos actos de gestão, bem como da gestão dos 

recursos do partido, deverá merecer igual atenção; 
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Venho, na qualidade de Conselheiro Nacional, requerer a V/a. Exa. que coloque à 

consideração do plenário do Conselho Nacional, a proposta alteração da ordem de 

trabalhos, excluindo da presente o ponto 1. Aprovação das Contas 2018, e adiando-o para a 

próxima reunião ordinária.  

Atentamente, 

Mário Cunha Reis 

___________________ 
 

Resultado da votação: reprovado pela maioria.  

 

Observação:  

O Secretário-Geral do CDS, Pedro Morais Soares, informou posteriormente, aquando da 

apresentação sumária das contas, que a presente reunião extraordinária foi convocada 

especificamente para o efeito de aprovação das contas, dada a obrigatoriedade de entrega 

ao Tribunal Constitucional até ao dia 31 de Maio. 

 


