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

 
Assinatura de Contrato de Doação 

 

No dia 29 de novembro de 2013, nas dependências do Consulado Geral do 

Japão, ocorreu a cerimônia de assinatura de contrato de doação em prol da 

“Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva”, contando com a 

participação do presidente da entidade Nelson Bassanetti, e do Cônsul Geral, Noriteru 

Fukushima. 

Após a assinatura, o Cônsul Geral Fukushima expôs o respeito pelas 

atividades da entidade. “Através desta cooperação do Japão, fico imensamente feliz 

que seja possível à aquisição de micro-ônibus adaptado possibilitando que os alunos 

desloquem com segurança e conforto. Ainda, ficarei muito satisfeito caso esta 

cooperação possa estreitar ainda mais os laços entre Japão e o Brasil.”, saudou. 

Por sua vez, o presidente Nelson Bassanetti agradeceu em nome da diretoria e 

das crianças de Catanduva à importância dessa doação. 
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DETALHES DA DOAÇÃO 

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

Catanduva 

Local do Projeto: Catanduva (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 29 de novembro de 2013 

Valor da Doação: valor máximo US$ 100.635,00 

Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Catanduva foi fundada em 1964, e atende a cerca 

de 350 pessoas portadoras de necessidades especiais da região, proporcionando-lhes 

atendimento nos setores de escolaridade, saúde e assistência social. O transporte que está 

sendo utilizado atualmente por 24 alunos 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 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. Esta cooperação econômica do Japão foi firmada para possibilitar a aquisição de 

um micro-ônibus com sistema de fixação de cadeiras de rodas, possibilitando um 

transporte escolar mais seguro para os alunos, diminuindo o sacrifício físico dos 

funcionários e ainda proporcionar as atividades de intervenções eficazes. 

Itens da Doação: Micro-ônibus adaptado. 


