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Projeto de Construção de um Ambulatório para 
Pessoas com Deficiência de Presidente Vensceslau 

 
Entrega Oficial de Doação 

 
 

No dia 16 de julho de 2009, ocorreu a Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em 
benefício da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente Venceslau 
através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana. Ela 
foi prestigiada por Liviana Giuliana Baldon, presidente da entidade, Ernani Erbella, prefeito de 
Presidente Venceslau, Edi Tomas, deputado estadual, Kazuaki Obe, cônsul geral do Japão, 
Eiko Obe, consulesa, entre outras 200 pessoas. 

A presidente Baldon ressaltou que a presença de tantos convidados e autoridades na 
cerimônia representa o reconhecimento da larga abrangência do trabalho prestado pela 
APAE. A concretização do sonho de construção deste ambulatório foi “viabilizado graças à 
importante e definitiva parceria com o governo japonês”. E completou suas palavras de 
agradecimento divulgando que o terreno próximo será doado pela Prefeitura e nele será 
construído o Núcleo de Profissionalização. 

O deputado Tomas destacou que, para o Brasil, a colônia japonesa é tão importante 
quanto à portuguesa, que o descobriu. Explicou que, com seus costumes diferentes e sua 
dignidade, os japoneses, que ajudaram no crescimento do Brasil, são mais do que irmãos e 
que esta construção do ambulatório beneficiará a sociedade em geral. 

O prefeito Erbella falou sobre a importância da APAE na prestação de atendimento 
médico, não só para Presidente Venceslau, como para toda a região e agradeceu ao 
Consulado do Japão pela cooperação na construção do ambulatório. 

O cônsul geral Obe proferiu palavras de congratulação dizendo “Fico muito feliz que, 
através desta cooperação do Japão, tenha sido possível a construção de um ambulatório 
consoante com a legislação sanitária viabilizando uma melhoria das condições de 
diagnóstico e tratamento, bem como a extensão do atendimento a um número ainda maior de 
pessoas. E, desejo um fortalecimento ainda maior das relações de amizade entre o Japão e 
o Brasil.” 

Após os discursos das autoridades, houve o descerramento da placa comemorativa, 
apresentação do coral dos alunos e visita às novas instalações. 

 
 

 
 

    
 

    Da esquerda: consulesa e cônsul Obe,                                 Convidados prestigiando a cerimônia. 
prefeito Erbella, deputado Tomas e presidente Baldon          
                  no corte da fita inaugural 
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Detalhes 

Nome do Projeto: Projeto de Construção de um Ambulatório para Pessoas com Deficiência 
de Presidente Venceslau 

Nome da Organização Donatária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Presidente Venceslau 

Local do Projeto: Presidente Venceslau (SP) 

Data da Assinatura do Contrato:  14 de outubro de 2008 

Valor da doação: cerca de R$ 185.470,00 

Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Presidente Venceslau foi fundada em 1969 e as 
instalações que atualmente utiliza foram construídas em 1971. Inicialmente, as pessoas 
assistidas pela entidade somavam 11 pessoas, mas houve um crescimento neste 
número que atualmente está em  torno de 170 pessoas que vêm de Presidente 
Venceslau e outras 4 cidades da região. Todavia, com as limitações físicas das 
instalações, a entidade se vê obrigada a restringir o tempo de atendimento, bem como a 
quantidade de assistidos. 

Detalhes da Doação: construção (cerca de 318m²) de um ambulatório para reabilitação 
(consultórios, sala de fisioterapia, etc). 

 

       
 
        Visão externa do ambulatório                    Consultório 
 


