Exmo. Senhor
Presidente da Mesa do 37.º Congresso do PSD
A (*) _____________________, em reunião do dia __/__/201_, aprovou a Proposta Temática que se anexa ao presente
documento, nos termos e para os efeitos previstos no art.º 14.º, n.º 2 do Regulamento do 37.º Congresso do Partido Social
Democrata, que se realiza em Lisboa nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2018.
A Proposta Temática com a denominação “ _______________________________________” foi aprovada com a seguinte
votação:

A favor: ____________________
Contra: ____________________
Abstenções: ________________

____________________________________________
O Presidente

___________, de ______________ de 201_

___________________________________
(*) CPN/PSD, CPN/JSD, CPN/ASD, Sec. Nacional/TSD, CPR/Açores, CPR/Madeira ou Assembleia Distrital de
______________________.

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa do 37.º Congresso do PSD
Os abaixo-assinados, Delegados ao 37.º Congresso do PSD, subscrevem a Proposta Temática que se anexa ao presente
documento, nos termos e para os efeitos previstos no art.º 14.º, n.º 2 do Regulamento do 37.º Congresso do Partido Social
Democrata, que se realiza em Lisboa nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2018.
A Proposta Temática com a denominação “ _____________________________________” que tem como 1.º subscritor:
________________________________________________________________, Militante n.º _________________.
Juntam ainda o número de subscrições necessárias com a identificação, qualidade e respetiva assinatura.

___________, de ______________ de 2018

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa do 37.º Congresso do PSD
Os abaixo-assinados, militantes do Partido Social Democrata no pleno exercício dos seus direitos, subscrevem a Proposta
Temática que se anexa ao presente documento, nos termos e para os efeitos previstos no art.º 14.º, n.º 2 do Regulamento
do 37.º Congresso do Partido Social Democrata, que se realiza em Lisboa nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2018.
A Proposta Temática com a denominação “ _____________________________________” que tem como 1.º subscritor:
________________________________________________________________, Militante n.º _________________.

___________, de ______________ de 2018

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa do 37.º Congresso do PSD
As cinco secções das Comunidades Portuguesas:
(1) ________________________________________________________________________
(2) ________________________________________________________________________
(3) ________________________________________________________________________
(4) ________________________________________________________________________
(5) ________________________________________________________________________
Acordaram subscrever a Proposta Temática que se anexa ao presente documento, nos termos e para os efeitos previstos
no art.º 14.º, n.º 2 do Regulamento do 37.º Congresso do Partido Social Democrata, que se realiza em Lisboa nos dias 16,
17 e 18 de fevereiro de 2018.
A Proposta Temática com a denominação “ _____________________________________” que tem como 1.º subscritor:
________________________________________________________________, Militante n.º _________________.
Subscritores:
Secção de: __________________________________________________________________
Secção de: __________________________________________________________________
Secção de: __________________________________________________________________
Secção de: __________________________________________________________________
Secção de: __________________________________________________________________

___________, de ______________ de 2018

