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Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para  
Transporte Escolar da Escola Especial de Monte Aprazível 

  
Assinatura de Contrato de Doação 

  

 

 No dia 22 de outubro de 2010, nas 
dependências do Consulado Geral do Japão em 
São Paulo, ocorreu a cerimônia de assinatura de 
contrato de doação em prol da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Monte 
Aprazível, contando com a participação do 
presidente da entidade, Vanderlei Pereira, e do 
cônsul geral, Kazuaki Obe. 
 Após a cerimônia, o cônsul geral Obe 
ressaltou que o Brasil é um país multirracial a quem 
agradece profundamente por ter recebido 
gentilmente os imigrantes japoneses, há 100 anos. 
Disse ficar muito honrado em poder, através desta 
cooperação, contribuir para com o desenvolvimento, 
estabilidade e crescimento do Brasil. Além disso, 
espera que, com este micro-ônibus, os alunos 
possam ser transportados com maior segurança. 
 
O presidente Pereira explicou que o micro-ônibus é 
muito significativo que, além de facilitar o trabalho 
dos funcionários, promoverá um transporte com 
mais dignidade para os alunos, possibilitando a 
inclusão social e agradeceu o governo japonês 
diversas vezes. 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
            Pessoas vinculadas ao projeto

Aperto de mãos entre o presidente Pereira 
(esquerda) e cônsul geral Obe 
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DETALHES DA DOAÇÃO 
 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Transporte Escolar da 
Escola Especial de Monte Aprazível 

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

Local do Projeto: Monte Aprazível (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 22 de outubro de 2010 

Valor da doação: valor máximo US$ 104,011 (Cento e quatro mil e onze dólares norte-
americanos)  

Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Monte Aprazível foi fundada em 1965 e 
atualmente presta atendimento educacional, médico e assistencial a 88 pessoas com 
necessidades especiais de até 74 anos. O transporte de cerca de 29 alunos com severo 
comprometimento ou dificuldade de mobilidade é feito com um veículo cedido pela 
Prefeitura. Todavia, este veículo não possui elevador nem sistema de fixação de 
cadeiras de rodas, de modo que os alunos são conduzidos para o seu interior 
carregados pelos funcionários. Este processo, no entanto, pode causar dores aos alunos, 
tem o risco de acidente por queda e ainda sacrifica fisicamente os funcionários, 
constituindo-se num assunto de grande preocupação para a entidade 

Itens da Doação: Micro-ônibus adaptado com elevador de cadeiras de rodas 

 

 

 

 

 

 
 


