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Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Catanduva 

Entrega Oficial 

 

No dia 18 de março de 2014, ocorreu a Cerimônia de Entrega Oficial de 

Doação, em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva 

através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana. 

Participaram cerca de 200 pessoas, entre os quais, Olga Yamamoto / Presidente da 

Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Catanduva, José Perez Perez / 

Presidente da APAE de Catanduva, José Carlos Hori / Chefe de Gabinete do Prefeito 

Geraldo Vinholi, Dr. Marco Aurélio Ubiali / Presidente das APAES e Deputado Federal, 

Nelson Bassanetti / Vice-Presidente Regional da Federação das APAES do Estado de 

São Paulo, Julio Cesar Forte Ramos / Vereador da Cidade de Catanduva e o Cônsul 

Geral Interino do Japão em São Paulo, Hiroaki Sano.  

Iniciou-se a cerimônia com apresentação de dança e coral dos alunos da APAE. 

Após os hinos do Japão e do Brasil, houve pronunciamento das autoridades. 

O Cônsul-Geral Adjunto Hiroaki Sano explicou que a aquisição de um micro-

ônibus, através da cooperação do Japão contribuirá para a sociedade brasileira e 

também para a população catanduvense trazendo melhoria no transporte escolar e 

educacional dos alunos da APAE. Esta cooperação visa estreitar os laços de amizade 

entre o Japão e o Catanduva. 

Presidente da Federação das APAES e Deputado Federal, Dr. Marco Aurélio 

Ubiali, agradeceu a doação do micro-ônibus para APAE de Catanduva. 

Chefe do Gabinete do Prefeito, José Carlos Hori expressou seu agradecimento 

ao governo e ao povo japonês pela doação. 

Vereador da cidade de Catanduva, Júlio Cesar Forte Ramos expressou a sua 

gratidão pela doação pelo governo japonês. 

Presidente da Associação Nipo-Brasileira de Catanduva, Olga Yamamoto 

destacou os esforços dos membros da APAE de Catanduva e também parabenizou 

pela esta nova conquista.  

Vice-Presidente Regional da Federação das APAES do Estado de São Paulo, 

Nelson Bassanetti destacou a importância desta conquista para a APAE de Catanduva 

e agradeceu o Cônsul Geral Noriteru Fukushima e ao povo japonês. 

José Perez Perez, presidente da APAE, agradeceu a doação de micro-ônibus 

que favorecerá o embarque e o translado das pessoas com deficiência que tanto 

necessitavam desse tipo de transporte. Citou que neste ano a APAE de Catanduva 

estará comemorando 50 anos da sua fundação e este é o melhor presente recebido 

pela APAE  

Após o pronunciamento das autoridades, houve apresentação de dança de 

alunos e descerramento símbolo da cooperação. 
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DETALHES DA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Micro-ônibus para Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Catanduva 

Nome da Organização Donatário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) de Catanduva 

Local do Projeto: Catanduva (SP) 

Data de Assinatura do Contrato: 29/11/2013 

Valor da Doação: R$240.014,47 

Linhas gerais do projeto: A entidade fundada em 1964 atende cerca de 350 pessoas 

com deficiência intelectual e múltipla. O transporte delas é efetuado em um veículo da 

entidade que não possui elevador e nem sistema de fixação de cadeira de rodas, de modo 

que os alunos são conduzidos para o seu interior carregado 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 


