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  Assembleia Geral 

 

------ No dia trinta de abril de dois mil e vinte e um, teve lugar no edifício dos Paços do Concelho, a trigésima sessão 

ordinária da Assembleia Geral da HABISOLVIS – E.M., a qual foi presidida pela Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo. -------------------------------------------------------------- 

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

de todos os seus membros: a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo, 

representante da Câmara Municipal de Viseu e por este designada, os Vogais da Mesa, João Paulo Lopes Gouveia e 

Ermelinda Maria Paiva Afonso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A presente Assembleia Geral teve como ponto único da ordem de trabalhos a renúncia de Maria da Conceição 

Rodrigues de Azevedo das funções de administradora e a eleição de novo Administrador, em sua substituição. -------- 

Por Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo foi dito que renunciava, com efeitos imediatos, às suas funções no 

Conselho de Administração da HABISOLVIS-E.M. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim, e como forma de recompor o Conselho de Administração, para dar resposta ao número de membros 

estatutariamente definido, foi apresentada, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 2, 13.º, n.º 1 e 

19.º dos Estatutos da HABISOLVIS-E.M., A PROPOSTA DA Câmara Municipal de Viseu no sentido de ser designado o 

Vereador Fernando Neves Marques, para exercer as funções de Administrador desta sociedade, para o tempo 

remanescente do mandato em curso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu-se, pois, nos termos do disposto na alínea d) do ponto 1 do art.º 10.º dos Estatutos da HABISOLVIS-E.M., à 

eleição do Vereador Fernando Neves Marques, como Administrador da sociedade, para o remanescente do mandato 

em curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A senhora Presidente deu por encerrada a sessão às onze horas. E do que nela foi tratado, se lavrou a presente 

ata que vai ser assinada por todos os membros da Mesa. ------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

_______________________________________ 

Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo 

 

Os Vogais 

 

___________________________________ 

João Paulo Lopes Gouveia 

 

_________________________________________ 

Ermelinda Maria Paiva Afonso 


