
Consulado Geral do Japão em São Paulo                 www.sp.br.emb-japan.go.jp   (11) 3254-0100 
 
 

São Paulo, 28 de março de 2017. 

CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE 

SEGURANÇA HUMANA - APC 

 

Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Escola de Educação Especial de Inocência 
 

Assinatura de Contrato de Doação 
 

No dia 17 de março de 2017 (sexta-feira), às 16 horas ocorreu a cerimônia de 

assinatura do contrato de doação em prol da “Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Inocência”, contando com a participação do Presidente da entidade, Sr. 

Paulo Faria Pires e do Cônsul-Geral, Takahiro Nakamae. Esta doação faz parte da 

Assistência para Projetos Comunitários do Japão. 

 

Discurso dos participantes: 

Cônsul-Geral Takahiro Nakamae: “Parabenizo a associação por esta conquista 

merecida. A diretoria, os professores, todos são muito dedicados. Considerando o 

valioso trabalho que esta instituição vem desempenhando, espero que este micro-

ônibus ajude ainda mais para o funcionamento dessa instituição em prol dos alunos da 

APAE”. 

Presidente Paulo Faria Pires: “Tive a felicidade de assumir a APAE em janeiro. O 

projeto nasceu em meados de 2015, portanto este mérito não é meu. Dedico este 

mérito a Professora Teresa e a Sra. Maria Amélia. Meus agradecimentos ao Cônsul 

Geral e ao Vice-Cônsul que já nos visitou em Inocência. Agradeço ao Rui do 

Departamento Econômico que foi o nosso contato com o Consulado. E meus 

agradecimentos de coração ao governo e ao povo japonês que veio resolver o 

problema de nossas crianças que estão a mais de mil quilômetros distante daqui, e 

nem sei o quão longe estão distantes do Japão. Como é bom este elo, esta ligação 

entre os dois povos. Deixo o meu convite ao Cônsul Geral para uma visita a Inocência.” 
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Foto da Cerimônia de Assinatura 

 

Fotos: Cônsul-Geral Takahiro Nakamae (esquerda), Presidente Paulo Faria Pires 

(direita). 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Escola de Educação 
Especial de Inocência 
 
Nome da Organização Donatária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Inocência - MS 

Local do Projeto: Inocência (MS) 

Data da Assinatura do Contrato: 17 de março de 2017 

Valor da Doação: valor máximo US$ 74.682,00 
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Linhas Gerais do Projeto 

A APAE de Inocência foi fundada em 1998, e atende 33 estudantes, proporcionando-

lhes atendimento nos setores de educação, saúde e assistência social. 

O transporte que está sendo utilizado atualmente por 33 alunos dos quais quatro com 

severo comprometimento, não possui elevador nem sistema de fixação de cadeira de 

rodas, de modo que os alunos são conduzidos para o seu interior carregados por 

funcionários. Este processo, no entanto, pode causar aos alunos dores, expondo-os ao 

risco de acidente por queda e ainda sacrifica fisicamente os funcionários, constituindo-

se num assunto de grande preocupação para a entidade. Esta cooperação econômica 

do Japão com valor limite de US$ 74.682,00, foi firmada para a aquisição de um micro-

ônibus.  A cooperação visa a melhoria na segurança e no conforto dos estudantes que 

utilizarão o transporte escolar, contribuindo também para o aumento significativo da 

taxa de frequência dos alunos e também reforçando a expectativa de que atividade de 

apoio educacional se torne mais eficiente. 

 

Itens da Doação: Micro-ônibus 


