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Projeto de Aquisição de um Ônibus para Transporte Escolar 
da Escola de Educação Especial de Ibaté 

 
Entrega Oficial de Doação 

  

 
 No dia 18 de abril de 2008, na cidade de Ibaté, realizou-se a cerimônia oficial de 
doação pelo Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana, em 
prol da APAE de Ibaté. A cerimônia foi prestigiada por Masuo Nishibayashi, cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Maria Catarina Cavichioli Valério, vice-presidente da APAE, Isaías 
Regolão, vice-prefeito de Ibaté, Roberto Massafera, deputado estadual, além de outras 130 
pessoas aproximadamente. 
 Na cerimônia, a vice-presidente Valério explanou que jamais teria esperado receber 
uma doação de um outro país. Agradeceu a cooperação do Japão ressaltando que os pais e 
os alunos estavam felizes porque, “eles (os alunos) vão ter um transporte adequado e com 
toda a segurança”. 
 O vice-prefeito Regolão, por sua vez, agradeceu a doação de um ônibus para a 
APAE de Ibaté ressaltando que “nunca esqueceremos um gesto tão generoso”. 
 Já o deputado estadual Massafera destacou a organização da APAE de Ibaté e 
explicou que todas as autoridades procuram ajudá-la, dentro das possibilidades, mas que a 
doação era muito significativa. 
 O cônsul geral Nishibayashi, descreveu as dificuldades da APAE de Ibaté, 
freqüentada por 195 alunos com deficiências físicas e intelectuais, em relação ao seu 
transporte escolar usando um ônibus desgastado e com problemas de segurança 
ocasionadas pela falta ou avaria de equipamentos de segurança. E completou “através desta 
cooperação do Japão, foi possível a aquisição de um ônibus e espero que os alunos possam 
ser transportados com maior segurança”. 
 Após os discursos, houve o corte da fita inaugural, apresentação da banda formada 
pelos alunos da APAE e apresentação de dança japonesa pelas meninas da associação 
nipo-brasileira de São Carlos. 

    

Corte da fita inaugural do ônibus feito pelo cônsul 
geral Nishibayashi e a vice-presidente Valério 

(esquerda) 

Cônsul geral recebe as palavras de 
agradecimento da mãe de um aluno 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de um Ônibus para Transporte Escolar da Escola 
de Educação Especial de Ibaté 

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

Local do Projeto: Ibaté (SP) 

Data da Assinatura do Contrato: 6 de setembro de 2007 

Valor da doação: aproximadamente R$ 232.500,00 

Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Ibaté foi fundada em 1982 e tem 195 alunos com 
deficiência física e/ ou intelectual, que são transportados num ônibus ano 1985. Contudo, 
com sua obsolescência e falta ou avaria nos equipamentos de segurança corre risco de 
acidentes. Numa das inspeções veiculares, foram apontados 37 itens de não conformidade. 

Detalhes da Doação: ônibus adaptado com elevador de cadeira de rodas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


