Avenida Paulista, 1636 - conjunto 4, 15° andar
Cerqueira César, São Paulo SP
CEP 01310-200

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTITUTO ESPERANÇA DO AMANHÃ
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, em primeira chamada às 19:00
horas, com maioria absoluta dos associados, na sede social do Instituto Esperança do Amanhã,
CNPJ nº 14.408.235/0001-21, à Rua General Argolo, nº 762 Vila Invernada Cep.: 03350-110, no
município de São Paulo SP, reuniram-se os associados sob a presidência de Ricardo Eichenberg
de Camargo, brasileiro, casado, empresário, R.G. 13.436.463-6 SSP/SP, C.P.F. 114.575.168-70,
domiciliado à Rua Drº Chibata Miyakoshi, nº 37 Apto. 11 A Paraíso do Morumbi Cep.: 05705170, São Paulo, SP, que escolheu a mim, Srº José Moreira dos Santos Filho, brasileiro, casado,
comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 5.602.711-4 SSP/SP e CPF nº 764.330.138-72,
domiciliado a Rua Vicentina Ferreira Porto, 170 Vila Nova- Santa Isabel- SP Cep:: 07500-000,
para secretariá-lo. Verificando o quórum necessário para esta deliberação, conforme disposto no
artigo 5 do Estatuto Social, bem como edital de convocação disponibilizado na sede do Instituto e no
sitio eletrônico https://esperancadoamanha.com.br/transparencia/, desde o dia 02/01/2021. O Sr.
Presidente declarou instalada a Assembleia e procedeu com a ordem do dia a saber:
1- Analisar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas da Diretoria do exercício findado
em 31/12/2020, acompanhado do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados,
com parecer do Conselho Fiscal.
Dando sequência aos trabalhos o Srº. Presidente passou a fazer os esclarecimentos sobre a situação
financeira e administrativa do Instituto Esperança do Amanhã.
O Sr° Presidente demonstrou documentalmente a movimentação financeira do Instituto Esperança
do Amanhã em vários projetos que tiveram uso de dinheiro público, sendo estas receitas advindas da
Lei de Incentivo ao Esporte e da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte nos seguintes projetos:
Copa Futuro de Tênis- Ano III ( recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte)
Circuito Feminino Future de Tênis ( recursos da Lei de Incentivo ao Esporte)
Torneio Internacional de Tênis Feminino- Ano V ( recursos da Lei de Incentivo ao Esporte)
Neste contexto foi apresentada a Prestação de Contas, o Balanço Financeiro e a Demonstração de
Resultados do ano fiscal de 2020 que ficaram a disposição dos associados efetivos para
conhecimento, questionamentos e aprovação.
Feitas as considerações necessárias, por unanimidade, foi aprovada a prestação de contas do
exercício findo em 31/12/2020. Esgotada a ordem do dia, não havendo outra manifestação e como
nada mais havia para ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, determinando a mim, que

