
São Paulo, 23 de março de 2018. 

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” 

 

Entrega Oficial de Doação 

 

No dia 19 de março de 2018 (segunda-feira), às 09h30m, realizou-se a 

Cerimônia de Entrega de Doação do Programa de Assistência a Projetos Comunitários 

e de Segurança Humana em prol da “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Inocência”. Participaram do evento o Cônsul-Geral Yasushi Noguchi, o Presidente da 

APAE Sr. Paulo Faria Pires, o prefeito do município de Inocência Sr. José Arnaldo 

Ferreira de Melo, o presidente da Câmara dos Vereadores de Inocência Sr. Henrique 

César Lira Alves, o presidente da Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras 

da Noroeste Sr. Shinichi Yassunaga e outras cerca de 60 pessoas. 

 

Local: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Inocência 

Endereço: Rua Jaime David, 846 – CEP: 79580-000 

Telefone: (67) 3574-1609 

 

 

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi: “A APAE de Inocência foi fundada em 1998 e 

oferece educação e os cuidados para pessoas especiais. Aproveito para expressar o 

meu respeito para com o presidente Sr. Paulo Faria Pires e todos os colaboradores 

desta entidade nesta árdua e nobre atividade. O Programa Assistência para Projetos 

Comunitários e de Segurança Humana tem como objetivo promover a segurança social 

e a melhoria do bem-estar das pessoas. O recurso doado por este programa foi 

utilizado na compra de um micro-ônibus para a entidade. Através desta doação espero 

trazer a melhoria na qualidade do transporte escolar e oferecer maior alcance de 

serviços para o aluno desta entidade.”. 

Presidente Paulo Faria Pires: “Fico extremamente grato com a cooperação do 

governo japonês, pois permitirá uma grande melhoria na qualidade de transporte 



escolar dos estudantes. Para nós, este apoio tem um significado muito grande para as 

nossas atividades”. 

Em seguida, discursaram o prefeito do município de Inocência Sr.  José Arnaldo 

Ferreira de Melo e o presidente da Câmara dos Vereadores de Inocência Sr. Henrique 

César Lira Alves e ambos expressaram um profundo apreço pela cooperação do 

governo japonês. 

 

Fotos da cerimônia 

 

 

Da esquerda para a direita, Cônsul Kenji Iwashima, presidente Paulo Faria Pires,  

Cônsul-Geral Yasushi Noguchi e Diretora Pedagógica Maria Amélia  



 

Participantes da Cerimônia 

 

Alunos da APAE Inocência 

 



 

                                                            Cônsul-Geral Yasushi Noguchi 

 

DETALHES DA DOAÇÃO 

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

Inocência 

Local do Projeto: Inocência (MS) 

Data da Assinatura do Contrato: 17 de março de 2017 

Valor da Doação: valor máximo R$ 224.344,73 

Linhas Gerais do Projeto 

A APAE de Inocência foi fundada em 1998, e atende cerca 30 estudantes com 

deficiência intelectual e múltipla, proporcionando-lhes atendimento nos setores 

educacionais, assistência social e também oferecem tratamentos e terapias. A 

entidade possui atualmente apenas um veículo em condições precárias e sem 

estrutura própria para a entrada, saída e acomodação de cadeirantes.  Esta situação 

não assegurava a máxima segurança aos estudantes que utilizavam o transporte 



escolar podendo ocorrer acidentes automobilísticos. Esta cooperação econômica do 

Japão cujo valor de R$ 224.344,73, foi firmada para a aquisição de um micro-ônibus. 

Esta cooperação visa melhoria na segurança e no conforto dos estudantes que 

utilizarão o transporte escolar, contribuindo também para que a atividade de apoio 

educacional se torne ainda mais eficiente. 

 

Itens da Doação: Micro-ônibus 


