
        

ATA nº 17 
  Assembleia Geral 

 

------ No dia trinta de Outubro de dois mil e dezassete, teve lugar no edifício dos Paços do Concelho, a 

décima sétima sessão ordinária da Assembleia Geral da HABISOLVIS – E.M., a qual foi presidida pela 

Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Odete Maria de Matos Paiva. -------------------------------- 

------ A sessão teve início às dez horas, tendo-se verificado a existência de quórum, com a presença de 

todos os seus membros: Presidente, Odete Maria de Matos Paiva, Vogais, João Paulo Lopes Gouveia e 

António Guilherme de Jesus Pais de Almeida. ------------------------------------------------------------------------- 

------ A presente Assembleia Geral tem como ponto único da ordem de trabalhos a eleição da Mesa da 

Assembleia Geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De acordo com a ordem de trabalhos e tendo em consideração o disposto no art.º 9.º dos Estatutos 

da HABISOLVIS – E.M., a Assembleia procedeu à eleição da Mesa da Assembleia Geral, da qual resultou a 

seguinte composição: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Presidente – António Joaquim Almeida Henriques, designado, ao abrigo do número 1 do art.º 9.º 

dos Estatutos da HABISOLVIS – E.M., pela Câmara Municipal de Viseu; ----------------------------------- 

• Vogal – João Paulo Lopes Gouveia; ---------------------------------------------------------------------------- 

• Vogal – Cristina Maria Ramos Brás de Almeida Brasete e Silva; ------------------------------------------ 

------ De imediato, foi empossada a Mesa da Assembleia Geral da HABISOLVIS – E.M. eleita na presente 

Assembleia, a qual assumiu as respetivas funções, cujo mandato coincidirá com o dos titulares dos órgãos 

autárquicos, sem prejuízo dos atos de exoneração e continuação de funções até à respetiva substituição, 

nos termos do disposto no ponto 1 do artigo 7.º dos estatutos da empresa. ------------------------------------- 

------ O senhor Presidente deu por encerrada a sessão às dez horas e trinta minutos. E do que nela foi 

tratado, se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros da Mesa. ----------------------- 

 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

______________________________ 

Odete Maria de Matos Paiva 

 

 

Os Vogais 

______________________________ 

João Paulo Lopes Gouveia 

______________________________ 

António Guilherme de Jesus Pais de Almeida 


