
Consulado Geral do Japão em São Paulo                 www.sp.br.emb-japan.go.jp  (11) 3254-0100 
 

 

Projeto de Aquisição de Microônibus para  
Transporte Escolar da Escola Especial de Monte Aprazível 

  
Entrega Oficial de Doação 

  

 
No dia 10 de maio de 2011, realizou-se a Cerimônia de Entrega Oficial de Doação 

do programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana em prol 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Monte Aprazível. 
Participaram do evento Luiz Carlos Canheo, presidente da APAE, Wanderley Sant’Anna, 
prefeito municipal de Monte Aprazível, entre outras cerca de 120 autoridades e pessoas 
vinculadas à entidade. 

Canheo expressou seu respeito aos japoneses que superam as dificuldades 
decorrentes do terremoto e tsunami que atingiu a costa leste do Japão. Ainda, agradeceu 
ao Japão pela acolhida aos brasileiros dekasseguis e pela contribuição dos nipo-
brasileiros no desenvolvimento do Brasil, especialmente na área agrícola. Também 
externou sua gratidão pela cooperação financeira para a aquisição de um microônibus 
para um transporte escolar seguro e confortável para os alunos com deficiência. 

O cônsul geral Kazuki Obe ressaltou que, desde a sua chegada no Brasil há 100 
anos, os nipônicos trabalharam junto com os brasileiros, ajudando no desenvolvimento 
do Brasil. Disse que governo japonês sente uma profunda gratidão ao Brasil que acolheu 
o imigrante japonês com muita generosidade e que se sente orgulhoso de poder 
contribuir para a sociedade brasileira com a doação do microônibus. Ele lembrou que, 
em decorrência do terremoto e tsunami de 11 de março ocorridos no Japão, o maior 
desastre desde a Segunda Guerra Mundial, 14.000 pessoas perderam suas vidas e 
10.000 ainda se encontram desaparecidas. Mas acredita que os japoneses, a exemplo 
dos imigrantes que se fixaram no Brasil, vão superar esta dificuldade com esforço e 
perseverança. O Japão e o Brasil tem uma relação ímpar; o Japão, imbuído de seu 
sentimento de gratidão para com o Brasil, dará sequência às cooperações e ele espera 
que as relações de amizade entre os dois países se fortaleça cada vez mais. 

Após os discursos, houve descerramento do microônibus e apresentação de 
dança e música dos alunos. 

(da direita) Presidente Canheo, prefeito Santa 
e o cônsul e consulesa 

Cônsul e presidente descerram o microônibus 



Consulado Geral do Japão em São Paulo                 www.sp.br.emb-japan.go.jp  (11) 3254-0100 
 

 

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: R$ 176.000,00 (Cento e setenta e seis mil reais)  

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 

 

 

 

 

 

 
 

Microônibus doado 


