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Projeto de Construção da Casa Transitória para  
Crianças da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro 

 
Entrega Oficial de Doação 

  

 
 No dia 27  de maio de 2008, ocorreu a cerimônia de entrega oficial de doação em 
prol da Prefeitura do Município de São José do Rio Claro. Contando com a participação 
de cerca de 100 pessoas, a cerimônia foi prestigiada por Atsushi Tabata, vice-cônsul da 
seção econômica, Masao Paulo Watanabe, prefeito municipal de São José do Rio Claro, 
Maria de Jesus Mota, secretária municipal de promoção e assistência social, vereadores, 
entre outros.  
 Tomando a palavra, o prefeito Watanabe disse “somos muito gratos pelos 
recursos financeiros destinados pelo governo japonês que viabilizou a execução desse 
projeto dentro do Programa de Assistência a Projetos Comunitários. Desejo que esta 
Casa Transitória possa cumprir a sua missão de acolher as crianças subtraídas do 
convívio de sua família biológica e oferecer de maneira mais completa possível a 
educação, o calor humano, o afeto e o carinho tão importantes para o seu 
desenvolvimento físico e intelectual às crianças aqui abrigadas. Muito obrigado governo 
japonês, muito obrigado povo japonês.” 
 A secretária municipal Mota agradeceu os esforços das pessoas à frente da 
administração e ao Japão pela construção ressaltando que “a construção desta 
instituição é a busca de proporcionarmos acomodações dignas, respeitando de todas as 
formas os direitos daqueles que aqui abrigamos”.  

O vice-cônsul Tabata explicou que a Prefeitura de São José do Rio Claro 
administra um abrigo para crianças que, com quase 15 anos de construção, apresentava 
rachaduras nas paredes e nos pisos, entre outros problemas, de modo que as crianças 
viviam num ambiente pouco saudável. Ele complementou dizendo “com esta cooperação 
não reembolsável do Governo Japonês, foi possível a construção de um novo abrigo e 
espero que as crianças possam viver num ambiente mais confortável”. 
 Após os discursos, houve o descerramento da placa comemorativa e 
apresentação de canto das crianças da casa.   
      

Prefeito Watanabe (esq) e vice-cônsul Tabata 
diante da placa comemorativa 

Vice cônsul Tabata  
proferindo palavras de congratulação 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Construção da Casa Transitória para Crianças da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro 

Nome da Organização Donatária: Prefeitura do Município de São José do Rio Claro 

Local do Projeto: São José do Rio Claro - MT 

Data da Assinatura do Contrato:  27 de julho de 2007 

Valor da doação: aproximadamente R$ 157.000,00  

Linhas Gerais do Projeto: São José do Rio Claro (MT) é um município de 14 mil 
habitantes e o seu governo municipal administra uma instituição que abriga 
temporariamente (até 90 dias) as crianças que aguardam encaminhamento judicial. 
Atualmente, há 17 crianças e jovens entre 0 e 17 anos. 
O imóvel, construído há 15 anos, apresenta problemas como rachaduras nos pisos e 
descamações nas paredes, entre outros, além da obsolescência dos seus móveis e 
eletrodomésticos. 

Com a cooperação do Japão, construiu-se um novo abrigo que oferecerá melhores 
condições de segurança e maior conforto às crianças. 

 
Detalhes da Doação: Construção de uma casa transitória com quartos masculino e 
feminino, cozinha, refeitório, escritório, etc (213,60m²). 
 

 

 

 

Entrada da casa 
Vista externa da casa 

 


