
Ata da Assembléia Geral da Associação Família Emmerich 
realizada no IV Encontro Nacional da Família. Aos 17 (dezessete) 
dias do mês de julho do ano de 2005 (dois mil e cinco), às 09:50 h (nove 
horas e cinqüenta minutos), no Estado de Minas gerais, na cidade de 
Alto Jequitibá, no Colégio Evangélico Rev. Cícero Siqueira, reuniram-se 
em Assembléia Geral da Associação Família Emmerich os membros da 
Família Emmerich, conforme constam no Livro de Presenças do IV 
Encontro Nacional da Família Emmerich. Os trabalhos foram dirigidos 
por Enos Emerick Junior (Presidente da Associação), com as 
colaborações de Nilton Emmerick Oliveira (Vice-Presidente), Stélio 
Osias Emerich (Segundo Tesoureiro) e de Francisco Guilherme 
Emmerich (Primeiro Secretário). Primeiramente foi aprovada a seguinte 
pauta para a Assembléia: 1) Mandato da Diretoria de 22/01/2004 até a 
presente data; 2) Aprovação das contas da Diretoria; 3) Manutenção 
financeira da Associação e aprovação de envio de boleto bancário; 4) 
Eleição da nova Diretoria da Associação; 5) Definição de data e local do 
V Encontro Nacional da Família Emmerich; 6) Outros assuntos 
relevantes. No primeiro ponto de pauta, em virtude da não realização do 
IV Encontro em janeiro de 2004, foi aprovado por consenso a extensão 
do mandato da Diretoria anterior de 22/01/2004 (vinte e dois de janeiro 
de dois mil e quatro) até a data de hoje (17/07/2005). No segundo ponto 
de pauta foi analisada a aprovação das contas da Diretoria até a 
presente data. O Segundo Tesoureiro Stélio Osias Emerich fez uma 
preleção explicando a situação da contas da associação, que se 
encontram em ordem. A seguir, com o aval do Conselho Fiscal, as 
contas foram aprovadas por unanimidade. No terceiro ponto de pauta foi 
analisada a manutenção financeira da Associação, sendo aprovado por 
consenso o envio de boleto bancário para a cobrança de anuidade. No 
quarto ponto da pauta foi eleita por consenso a seguinte Diretoria da 
Associação para o mandato de hoje 17/07/2005 (dezessete de julho de 
dois mil e cinco) até 21/01/2007 (vinte e um de janeiro de dois mil e 
sete): Enos Emerick Junior (Presidente), Nilton Emmerick Oliveira (Vice-
Presidente), Francisco Guilherme Emmerich (Primeiro Secretário), 
Ernani Emmerich Faria (Segundo Secretário), Stélio Osias Emerich 
(Primeiro Tesoureiro) e Claudia Guinancio Emrich (Segunda 
Tesoureira). Foi escolhida também por consenso e aprovada por 
unanimidade dos presentes a composição do Conselho Fiscal: Elido 
Emmerich Firme, Ana Emmerick e Ilter Emerich, sendo respectivamente 
suplentes: Eurico (Emmerich) Marchon, Sonia Maria Emrich e Ivan 
Emerick. Após essa eleição a Diretoria e o Conselho foram 
considerados empossados. No quinto ponto de pauta, foi decidido que o 
V Encontro será realizado no Colégio Evangélico na cidade de Alto 
Jequitibá nos dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2007. No sexto ponto de 
pauta, Outros assuntos relevantes, com a sugestão de Glauco e o apoio 



de diversas pessoas, foi aprovada a constituição de representantes da 
Associação, além da Diretoria, com o papel de ajudar como difusores 
dos valores e ideais da Associação em seus respectivos municípios e 
regiões de residência. Foram indicados: Guilherme (Martim Soares), 
Hércules (Vitória), Glaicon (Região dos Lagos), João (Iuna), Sueli 
(Alcântara - Rio Bonito), Eurico (Rio de Janeiro), Ilter (Nova Friburgo), 
Alice (Alto Jequitibá), Aline (Estado de Mato Grosso), Ailton (Volta 
Redonda). Ainda nesse ponto de pauta, foi sugerido a colocação de um 
quadro de avisos nos Encontros, e se manter a idéia da existência de 
um minuto de silêncio em homenagem aos entes queridos falecidos. Às 
11:30 h (onze horas e trinta minutos), nada mais havendo a tratar, eu, 
Francisco Guilherme Emmerich, lavrei a presente ata, que após lida e 
achada conforme, recebe a minha assinatura, a do Presidente (Enos 
Emerick Junior) e a do Vice-Presidente (Nilton Emmerick Oliveira) da 
Associação Família Emmerich. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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