
 

Cerimônia de Assinatura de Contrato de Doação em prol do 

“Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos para o Centro de Atendimento 

Interdisciplinar à Pessoa com Deficiência Mental de Campinas” 

  

 

 

  No dia 13 de novembro de 2007, 

realizou-se nas dependências do 

Consulado Geral do Japão em São 

Paulo, a cerimônia de assinatura do 

Contrato de Doação, em prol da 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) pelo Programa de 

Assistência a Projetos Comunitários e de 

Segurança Humana. Tal contrato foi 

firmado entre Sérgio Prodócimo, 

Presidente da APAE, e Masuo 

Nishibayashi, Cônsul Geral, e à 

cerimônia estiveram presentes mais 6 

membros da APAE. 

 

Após a assinatura do contrato, o Cônsul 

Geral explicou sobre o programa de 

assistência. Outrossim, discursou 

dizendo “Foi-me relatado que, a partir 

deste ano, deu-se início o atendimento 

médico a pessoas com deficiência 

mental em geral, além dos próprios 

alunos, mas que, com a insuficiência 

quantitativa e qualitativa dos 

equipamentos médicos, tem precisado 

recusar pacientes. Através desta 

cooperação não reembolsável do Japão, 

será possível a aquisição de novos 

equipamentos médicos e espero que a 

entidade possa diagnosticar e tratar 

adequadamente um maior número de 

pessoas”. 

 

O Presidente Prodócimo disse que a 

APAE de Campinas foi fundada em 

1965 pelas mãos do senhor Sader, 

também presente à cerimônia, e que, 

desde o início primou-se por prestar um 

serviço de alta qualidade. Disse ainda 

estar feliz porque, através desta 

cooperação do Japão, ela poderia prestar 

um melhor atendimento, expressando 

(da esquerda) Presidente Prodócimo 

e Cônsul Geral Nishibayashi  

  

    

 

  

Participantes da cerimônia de assinatura    



seus agradecimentos ao povo japonês 

por intermédio do consulado.  
 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

Nome do Projeto：Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos para o 

Centro de Atendimento Interdisciplinar à Pessoa com Deficiência Mental de 

Campinas  

Nome da Organização Donatária：  Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Campinas 

Local do Projeto： Campinas (SP) 

Data de Assinatura do Contrato： 13 de novembro de 2007  

Valor da Doação (valor contratual)：US$ 51,491 

Linhas Gerais da Doação：Fundada em 1965, a APAE de Campinas presta 

atendimento educacional (cerca de 620 alunos) e médico (cerca de 710 

pacientes) a pessoas com deficiência mental/ física. Em relação ao atendimento 

médico, a partir deste ano, iniciou a assistência a pessoas com deficiência 

mental em geral, além de seus próprios alunos, na própria instituição. Com a 

insuficiência quantitativa e qualitativa de equipamentos médicos, tem suprido 

a necessidade com equipamentos usados, mas não pode evitar alguns casos de 

recusa de paciente por falta de equipamento e outros.  Esta cooperação do 

Japão, possibilitará a aquisição de equipamentos médicos.  

Detalhes da Doação ： Conjunto odontológico (cadeira, amalgamador, 

aparelho de raio-X, autoclave, mobília, etc), mesas e cadeiras para atendimento 

médico, equipamentos para reabilitação (barra paralela, cadeira de rodas, 

macas, eretor, negatoscópio, physio roll, tábuas de propriocepção etc)  

 

  

 



Utilização de macas de segunda mão 

reformadas 
  
Equipamentos como cadeira de rodas 

encontram-se desgastadas 
 

 

 


