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Ata da Assembléia Geral Ordinária da Associação Família Emmerich (AFE) 
realizada no VI Encontro Nacional da Família Emmerich. Aos 31 (trinta e um) 
dias do mês de julho do ano de 2010 (dois mil e dez), às 09:45hs (nove horas e 
quarenta e cinco minutos), no Colégio Evangélico Rev. Cícero Siqueira, 
localizado à Av. Catarina Eller, 780, Centro, Alto Jequitibá - MG, CEP: 36976-000, 
reuniram-se em Assembléia Geral da Associação Família Emmerich os membros 
da Família Emmerich, conforme constam no Livro de Presenças 2 dos Encontros 
Nacionais da Família Emmerich. Havendo quorum legal, o Sr. Presidente da AFE, 
Sr. Paulo Roberto Emmerich Oliveira, Presidente da Mesa que dirige os 
trabalhos da Assembléia Geral, deu boas vindas a todos e convidou para fazer 
parte da mesa o Sr. Agenor Marchon Filho, Vice-Presidente da AFE, o Sr. Douglas 
Emmerich Firme, que explanará sobre a situação contábil, e a mim, Sr. Oberacy 
Emmerich Junior, Segundo Secretário da AFE, para secretariar os trabalhos. 
Aberta a sessão, o Sr. Presidente falou que a convocação da Assembléia Geral da 
Associação Família Emmerich foi feita pela Diretoria e enviada aos associados 
por meio eletrônico (E-mail), o qual possamos a transcrever: EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 
FAMILIA EMMERICH, Vitória, 22 de abril de 2010. O Presidente da Associação 
Família Emmerich inscrita no CNPJ 04.301.174/0001-45, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados 
para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, conforme o Art. 23 do 
Estatuto Social, durante o VI Encontro Nacional da Família Emmerich, no dia 
31/07/2010, às 9:30 hs, a realizar-se no Colégio Evangélico Rev. Cícero Siqueira, 
localizado à Av. Catarina Eller, 780, Centro, Alto Jequitibá - MG, CEP: 36976-000, 
que se realizara com a presença de metade mais um dos associados em primeira 
convocação e com qualquer numero de associados 15 (quinze) minutos depois 
em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: 
Ordem do Dia 1: Informações Gerais da Diretoria e Definição de Cobrança de 
Anuidades; Ordem do Dia 2: Aprovação da Prestação de Contas da Diretoria 
atual até a presente data, conforme o Parágrafo único do Art. 21 do Estatuto 
Social; Ordem do dia 3: Eleição de uma nova Diretoria para o mandato de 
29/07/2011 a 29/07/2015 e de um novo Conselho Fiscal no mesmo período, 
conforme o Parágrafo único do Art. 22 do Estatuto Social ; Ordem do dia 4: 
Posse da nova Diretoria e do novo Conselho Fiscal, conforme o Parágrafo único 
do Art. 22 do Estatuto Social; Ordem do dia 5: Comentários, Sugestões, e 
outros Assuntos Gerais. Terminada a leitura do Edital, o Sr. Presidente colocou 
em pauta a Ordem do Dia 1: Informações Gerais da Diretoria e Definição de 
Cobrança de Anuidades: O Sr. Presidente fez a apresentação dos membros da 
Diretoria e solicitou que os parentes se apresentassem no final da Assembléia 
para se fazer um registro fotográfico. O Sr. Presidente explanou sobre as 
dificuldades na legislação atual para a manutenção de uma Associação 



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO FAMILIA EMMERICH REALIZADA EM 31/07/2010 

CNPJ: 04.301.174/0001-45 
 

 

 
2 

devidamente registrada e legalizada. Nesse sentido, para que a conta corrente 
da Associação pudesse ser gerida teve-se que adequar o Estatuto de fundação 
da AFE ao Novo Código Civil, sendo o mesmo agora denoninado “Estatuto 
Social” – que está devidamente registrado em cartório. Isso demandou um 
tempo grande e um trabalho razoável, e nesse ponto agradeceu a importante 
ajuda do Primeiro Tesoureiro, Sr. Elido Emmerich Firme. O Sr. Presidente sugeriu 
que as cobranças das anuidades de 2008 e de 2009 fossem liberadas, e que a 
anuidade de 2010 fosse paga no presente ano. Sugeriu também que os valores 
correspondentes a anuidades passadas sejam voluntariamente doados à AFE 
por aqueles que assim desejarem por meio do registro em um “Livro de Ouro”. 
Foi lembrado que o valor da anuidade de 2010 é de R$ 51,00 (cinqüenta e um 
reais) por família, ou seja, dez por cento do salário mínimo vigente, conforme 
definido no III Encontro. Todas as proposições referentes a Anuidades foram 
aprovadas por unanimidade. Em seguida foi colocada em pauta a Ordem do Dia 
2: Aprovação da Prestação de Contas da Diretoria atual até a presente data, 
conforme o Parágrafo único do Art. 21 do Estatuto Social: Foi feita uma 
preleção sobre a situação contábil da AFE e despesas do VI Encontro. O Parecer 
do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas da Diretoria, período de 
29/07/2007 a 31/07/2010, favorável à aprovação das contas, foi lido. O Parecer 
foi colocado em votação, e foi aprovado por unanimidade a Prestação de Contas 
da Diretoria atual – período de 29/07/2007 a 31/07/2010. Em seguida foi 
colocada em pauta a Ordem do dia 3: Eleição de uma nova Diretoria para um 
mandato de 29/07/2011 a 29/07/2015 e de um novo Conselho Fiscal no 
mesmo período, conforme o Parágrafo único do Art. 22 do Estatuto Social: Foi 
aprovado por unanimidade que os mandatos da nova Diretoria e do novo 
Conselho Fiscal, a serem eleitos hoje, devem ser iniciados após os términos dos 
mandatos da Diretoria atual e do Conselho Fiscal atual, que ocorrerão em 
29/07/2011. Foi proposta por consenso e eleita por unanimidade a seguinte 
DIRETORIA da Associação Família Emmerich para um mandato de 4 (quatro) 
anos, conforme prevê o caput do Art. 14 do Estatuto Social, a partir de 
29/07/2011 (vinte e nove de julho de dois mil e onze) até 29/07/2015 (vinte e 
nove de julho de dois mil e quinze): PRESIDENTE: Oberacy Emmerich Junior, 
(qualificação civil omitida nesta cópia); VICE-PRESIDENTE: Paulo Roberto Emmerich Oliveira, 
(qualificação civil omitida nesta cópia); PRIMEIRA SECRETÁRIA: Aracy Emerich Moraes, (qualificação civil 

omitida nesta cópia); SEGUNDA SECRETÁRIA: Roberta Emerich Moraes Miranda, (qualificação civil 

omitida nesta cópia); PRIMEIRO TESOUREIRO: Elido Emmerich Firme, (qualificação civil omitida nesta 

cópia); SEGUNDO TESOUREIRO: Guilherme Bortoluzzi Emmerich, (qualificação civil omitida nesta 

cópia). Foi também eleito por consenso o seguinte CONSELHO FISCAL da Associação 
Família Emmerich para um mandato de 4 (quatro) anos, conforme prevê o caput do 
Art. 14 do Estatuto Social, a partir de 29/07/2011 (vinte e nove de julho de dois mil e 
onze) até 29/07/2015 (vinte e nove de julho de dois mil e quinze): Membro 1 do 
Conselho Fiscal: Francisco Guilherme Emmerich, (qualificação civil omitida nesta cópia); Membro 2 
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do Conselho Fiscal: Nemrod Emmerich, (qualificação civil omitida nesta cópia); Membro 3 do 
Conselho Fiscal: Adauto Emmerich Oliveira, (qualificação civil omitida nesta cópia); Membro 
Suplente 1 do Conselho Fiscal: Fernando Tobio Emmerich, (qualificação civil omitida nesta cópia); 
Membro Suplente 2 do Conselho Fiscal: Eurico Marchon Neto, (qualificação civil omitida nesta 

cópia); Membro Suplente 3 do Conselho Fiscal: Odilon Pedro Emerick, (qualificação civil omitida 

nesta cópia). Em seguida foi colocada em pauta a Ordem do dia 4: Posse da nova Diretoria 
e do novo Conselho Fiscal, conforme o Parágrafo único do Art. 22 do Estatuto Social: 
Proclamados os resultados descritos na Ordem do Dia anterior, a Assembléia Geral, 
usando de suas atribuições de ser a instância máxima e soberana da Associação (Art. 
22), fez a posse dos membros da nova Diretoria e do novo Conselho Fiscal eleitos para 
os mandatos que se iniciarão a partir da data de término do mandato da Diretoria 
anterior, que ocorrerá em 29/07/2011 (vinte e nove de julho de dois mil e onze), e faz 
tais posses independentes da necessidade de realização de uma nova Assembléia 
Geral em 29/07/2011. Finalmente foi colocada em pauta a Ordem do dia 5: 
Comentários, Sugestões, e outros Assuntos Gerais. O Sr. Presidente da Mesa deu a 
palavra a todos que quisessem se pronunciar. O Sr. Hércules Emmerich Sarmento 
lembrou-se da importante iniciativa embrionária da reunião ocorrida em Farofa-MG, 
organizada por Kleber Emmerich, conclamou a todos estimular as pessoas da Família a 
participar e colaborar, inclusive financeiramente, caso possam; e conclamou aos que 
não têm Emmerich originariamente no nome que corrijam esse erro e registrem o 
nome Emmerich em seus filhos. Em seguida o Sr. Presidente da Mesa se manifestou 
conclamando a todos para contribuir para a AFE no “Livro de Ouro”. Em seguida 
agradeceu ao apoio de Dioney Faria e Odilon Emmerich pelos cartazes. Agradeceu 
também a Alice Força, Porto Fortaleza, Nelton Alves, Dalton do Porto Aliança, Joel 
Andrade e Sirley Jacomil, e à Padaria Maina, e ao Supermercado Azeredo. Odilon 
Emerick agradeceu a contribuição de Dioney Emerik relacionada à história da Família, 
Odilon Emerick agradeceu a doação das faixas pelo Supermercado Bom Preço, Padaria 
do Lalau e Lotérica Bom Jesus. Sra. Vasty Emmerich agradeceu, pela Família, a doação 
das flores para a ornamentação do evento. Varley Emerick comunicou o falecimento 
de sua mãe Ester Emerick. Angela Emmerich comunicou o falecimento de sua mãe 
Judith Emmerich, falou da crise de valores que hoje vivemos e destacou o 
fortalecimento da Família enquanto instituição; falou da perda no dia 27 de março da 
esposa do Sr. Presidente da Mesa, Sra. Margarete Pereira, e sua importância enquanto 
pessoa de valor, conduta formadora de valores e amor. Ruy Gripp considera-se 
representante de outras famílias co-irmãs, que são muito importantes para a 
construção da história dessas famílias, e fez a doação do livro de Ernani (Emmerich) 
Farias (Corredor Vitória, Belo Horizonte, Brasília). O Sr. Presidente da Mesa 
parabenizou a todos e lembrou que ás 14 h da presente data, será realizada uma 
palestra por Francisco Emmerich. Nilton Emerick homenageou Enos Emerick Junior, 
que foi o primeiro Presidente da AFE, exercendo dois mandatos. Foi lembrado que 
nesse período foram realizados o III, IV e V encontros da Família, foi feito o registro da 
AFE, foi desenvolvido o brasão, e chegou-se ao logotipo por concurso. Foi mostrado o 
quadro “Homenagem e Agradecimento” que será entregue a Enos como 
reconhecimento por relevantes serviços Prestados à AFES. Lembrou-se ainda do 
processo relacionado à genealogia, citando-se a importância dos primos Roland e 
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Cláudia. Na palestra a ser realizada à tarde tudo será mencionado. Antes de encerrar, 
o Sr. Presidente da Mesa registrou a presença da família de Jerciley Emmerich e de 
Alice Emerick; agradeceu as presenças de Aldo Emerick, Madalena e Marley Emerick 
Magalhães Werler. Finalmente o Sr. Presidente da Mesa relembrou a todos para se 
apresentassem após a Assembléia para se fazer o registro fotográfico para a foto 
oficial do Encontro, e deu por encerrado os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, às 
11:30 (onze horas e trinta minutos), eu, Oberacy Emmerich Junior, lavrei a presente 
ata, a qual lida e achada conforme, recebe a minha assinatura e a do Sr. Presidente da 
Mesa, Sr. Paulo Roberto Emmerich Oliveira. 

 
 

_______________________________________ 
Paulo Roberto Emmerich Oliveira 

PRESIDENTE 
 
 
 

_______________________________________ 
Oberacy Emmerich Junior 

SECRETÁRIO 


