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Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para 
Transporte Escolar da Escola de Educação Especial de Mirassol 

 
Entrega Oficial de Doação 

 
 Realizou-se no dia 8 de maio de 2010 (sábado) a cerimônia de Entrega Oficial de 
Doação pelo Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana 
(APC) reunindo cerca de 130 convidados entre os quais Emerson Gomez, presidente da 
APAE de Mirassol, Kazuaki Obe, cônsul geral, José Ricci Júnior, prefeito municipal de 
Mirassol, casal Sakakibara, presidente da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira 
de São José do Rio Preto, e demais autoridades. 
 O cônsul geral Obe disse sentir-se feliz que esta cooperação para a aquisição do 
micro-ônibus para transporte escolar possibilitará um deslocamento mais seguro para as 
pessoas com deficiência e uma diminuição do esforço físico de pais e funcionários. 
Proferiu palavras de felicitação e mencionou seu contentamento caso esta cooperação 
seja uma oportunidade de estreitamento da amizade entre o Japão e o Brasil. 
 O presidente Gomez relatou a euforia com que recebera do Consulado do Japão 
a notícia de aprovação do projeto de aquisição do micro-ônibus. Comentou a integridade 
e responsabilidade do governo do Japão durante todo o processo de avaliação até a 
entrega da doação. Ainda, revelou “Alguém jamais poderia imaginar que um país tão 
distante, com uma cultura e costumes tão diferentes dos nossos, cuja população 
certamente jamais ouviu falar de Mirassol ou de APAE” poderia fazer esta cooperação e 
completou “O Japão é uma nação rica economicamente, mas a maior riqueza sua está 
na alma de seu povo, que compartilha com os demais povos a sua pujança no mundo. 
Salve o Japão.” O prefeito Ricci Júnior também proferiu palavras de agradecimento ao 
governo do Japão. 
 Após os discursos, houve o descerramento do micro-ônibus, a afixação de placa 
comemorativa no veículo e apresentação de dança dos alunos. 
  

 

   
    

   Descerramento do micro-ônibus                        Da esquerda: presidente Gomez, cônsul e consulesa e     
                                                                                                  prefeito Ricci Júnior 
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PERFIL DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Transporte Escolar da 
Escola de Educação Especial de Mirassol 

Nome da Organização Donatária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Mirassol 

Local do Projeto: Mirassol (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 12 de fevereiro de 2010 

Valor da doação: aproximadamente R$ 169.757,00  

Linhas Gerais do Projeto: Fundada em 1965, a APAE de Mirassol atende cerca de 143 
pessoas, entre 3 e 78 anos de idade, com deficiência intelectual / física vindas de quatro 
cidades vizinhas, proporcionando-lhes serviços educacionais, médicos e assistenciais. 
Dentre os alunos, 28 possuem severo grau de deficiência motora e necessitam cadeira 
de rodas. Para irem à entidade, cada um deles é conduzido com cuidado pelos pais e 
funcionários para o interior da van da entidade. Mas esta van não conta com um 
elevador, tampouco com box para afixação de cadeiras de rodas, e, dependendo da 
forma como as pessoas são carregadas, pode trazer-lhe sofrimento, além do risco de 
acidentes e grande desgaste físico dos funcionários, pais e alunos. No sentido de 
colaborar na solução destes problemas, o Japão, atendendo à solicitação da APAE de 
Mirassol, cooperou na aquisição de um micro-ônibus com elevador para cadeiras de 
rodas. 
 
Itens da Doação: Micro-ônibus com elevador para cadeiras de rodas. 
 
 

   
 
            Micro-ônibus doado                                          Interior do micro-ônibus 


