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Ata da Assembléia Geral da Associação Família Emmerich 
realizada no V Encontro Nacional da Família Emmerich. Aos 29 
(vinte e nove) dias do mês de julho do ano de 2007 (dois mil e sete), às 
10:45 h (dez horas e quarenta e cinco 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 V 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 (Primeiro Tesoureiro), Claudia 
Guinancio Emrich (Segunda Tesoureira) e de Francisco Guilherme 
Emmerich (Primeiro Secretário), que secretariou os trabalhos. Foi 
sentido com saudades na mesa a ausência do primo Ernani Emmerich 
Faria, membro da Diretoria (Segundo Secretário), falecido 
recentemente. Primeiramente foi aprovada a seguinte pauta para a 
Assembléia: 1) Mandato da Diretoria de 21/01/2007 até a presente data; 
2) Comentários gerais sobre o V Encontro e sobre a Associação; 3) 
Aprovação das contas da Diretoria; 4) Eleição da nova Diretoria e do 
Conselho Fiscal da Associação; 5) Posse da nova Diretoria e do 
Conselho Fiscal; 6) Definição de data e local do V Encontro Nacional da 
Família Emmerich; 7) Outros assuntos relevantes. No primeiro ponto de 
pauta, em virtude da não realização do V Encontro em janeiro de 2007, 
foi aprovado por consenso a extensão do mandato da Diretoria de 
21/01/2007 (vinte e um de janeiro de dois mil e sete) até a data de hoje 
(29/07/2007). No segundo ponto de pauta os seguintes primos fizeram 
uso da palavra: Enos (comentários gerais), Wanderley (sugerindo um 
Livro de Ouro e que cada Emmerich traga outro para o próximo 
Encontro), Nilton (comentários gerais), Glaicon (sugerindo nomes ao 
invés de Chapa para a Diretoria e o Conselho) e Francisco (comentando 
os já existentes bons resultados do importante trabalho de genealogia 
compilado pela Cláudia, que utilizou trabalhos de Roland e Enos, e 
contribuições de outros como David, Wesley, Regina e Linésio). No 
terceiro ponto de pauta foi analisada a aprovação das contas da 
Diretoria até a presente data. O Primeiro Tesoureiro Stélio Osias 
Emerich fez uma preleção explicando a situação das contas da 
Associação, que se encontram em ordem. A seguir, as contas foram 
aprovadas por unanimidade. No quarto ponto de pauta foi eleita por 
consenso a seguinte Diretoria da Associação para um mandato de 4 
(quatro) anos a partir de hoje 29/07/2007 (vinte e nove de julho de dois 
mil e sete): Presidente: Paulo Roberto Emmerich Oliveira, (qualificação civil omitida 

nesta cópia); Vice-Presidente: Agenor Marchon Filho, (qualificação civil omitida nesta cópia); 
Primeira Secretária: Claudia Guinancio Emrich, (qualificação civil omitida nesta cópia); 
Segundo Secretário: Oberacy Emmerich Junior, (qualificação civil omitida nesta cópia); 
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Primeiro Tesoureiro: Elido Emmerich Firme, (qualificação civil omitida nesta cópia); 
Segundo Tesoureiro: Ilter Sócrates Emerick, (qualificação civil omitida nesta cópia). Foi 
escolhida também por consenso e aprovada por unanimidade dos 
presentes a composição do Conselho Fiscal: Membro Efetivo 1: Enos 
Emerick Junior, (qualificação civil omitida nesta cópia); Membro Efetivo 2: Dionei Faria, 
(qualificação civil omitida nesta cópia); Membro Efetivo 3: Glaicon Emrich Portilho, 
(qualificação civil omitida nesta cópia). Foi escolhida também por consenso e aprovada 
por unanimidade dos presentes a seguinte composição dos Membros 
Suplentes do Conselho Fiscal: Membro Suplente 1: Stélio Osias 
Emerich, (qualificação civil omitida nesta cópia); Membro Suplente 2: Odilon Pedro 
Emerick, (qualificação civil omitida nesta cópia); Membro Suplente 3: Guilherme Emerick 
Sathler, (qualificação civil omitida nesta cópia). No quinto ponto da pauta, a nova 
Diretoria e o Conselho foram empossados, sendo que, em seguida, o 
novo Presidente Paulo Roberto fez um breve discurso agradecendo a 
confiança dos presentes à nova Diretoria e ao Conselho Fiscal, e 
estabeleceu algumas metas, dentre elas, a de que estimulemos o 
aprendizado do idioma alemão e que no futuro possamos fazer, através 
da Associação, uma viagem em conjunto à Alemanha, de modo a que 
possamos conhecer a região de nossos antepassados e interagir com 
nossos primos alemães. No sexto ponto de pauta, ficou estabelecido 
que a nova Diretoria irá avaliar oportunamente para decidir o local e a 
data do VI Encontro, sendo comentado que a segunda quinzena de 
janeiro seria a época do ano mais apropriada. Às 12:00 (doze horas), 
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 Ex-presidente da Associação (Enos Emerick Junior), 
que dirigiu os trabalhos da Assembléia, e a do Presidente eleito da 
Associação Família Emmerich, Paulo Roberto Emmerich Oliveira. 
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