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Ordem de trabalhos

1. Apresentação, discussão e votação do programa eleitoral

Lista de presenças
Conforme folha de presenças, anexo 1, estiveram presentes 28 membros presencial-

mente e 12 remotamente no 7.º Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, suficientes para que

existisse quorum e os trabalhos decorressem de acordo com os regulamentos.



Deliberações

1. Apresentação, discussão e votação do programa eleitoral

Proposta da mesa da metodologia de votação do programa (apresentação das moções num

minuto por parte do proponente com direito a resposta também num minuto seguida de

votação da mesma).

Votação:

o Contra - 5

o Abstenção - 2

Proposta aprovada por maioria.

Começou por se levar a votação na generalidade o programa eleitoral composto pelo com-

promisso eleitoral e o desprograma.

Votação:

o Contra - 1

o Abstenção - 1

O programa foi aprovado por larga maioria

Entrou-se de seguida na discussão na especialidade do programa, seguindo a metodologia pre-

viamente aprovada de apresentação e votação das moções apresentadas, começando pelas

moções genéricas que se referem à generalidade ou à estrutura dos documentos, e depois,

pela ordem dos pontos do compromisso eleitoral sobre os quais incidem moções.

A mesa convidou então o membro Pedro Antunes a apresentarem a sua moção sobre o Despro-

grama, a que respondeu Carlos Guimarães Pinto pela CE, passando-se à votação.

● Moção para alteração da estrutura do Desprograma Eleitoral, proposta por Pedro

Antunes.

Votação:

o A favor - 4

o Abstenção - 8

Moção recusada por larga maioria.



De seguida o membro Carlos Figueira apresentou a sua moção, respondida também pelo Car-

los Guimarães Pinto.

● Moção para descomplicar o programa, proposta pelo Carlos

Figueira. Votação:

o A favor - 5

o Abstenção - 6

Moção recusada por larga maioria.

Por último, passou-se à votação geral global do documento discutido, que foi aprovado por

aclamação.


