
 

Assinatura de Contrato  

 

“Projeto de Aquisição de um Ônibus para Transporte Escolar da 

Escola de Educação Especial de Ibaté” 
 

 

  No dia 6 de setembro de 2007, houve a 

cerimônia de assinatura do contrato de 

doação do Programa de Assistência a 

Projetos Comunitários e de Segurança 

Humana (APC), nas dependências do 

Consulado Geral do Japão em São 

Paulo. O contrato foi firmado entre 

Maria Catarina Cavichioli Valério, 

Presidente da APAE de Ibaté, e Masuo 

Nishibayashi, Cônsul Geral do Japão em 

São Paulo, e foi presenciado por 3 

pessoas da entidade, além da presidente.   

             

Após a assinatura dos contratos, o 

Cônsul Geral apresentou os resultados 

da cooperação implementados pelo 

Consulado e manifestou sua admiração 

pelo trabalho desenvolvido por anos pela 

entidade. Disse ainda que fora 

informado de que a entidade realiza o 

transporte escolar enfrentando 

dificuldades pertinentes à segurança, 

devido à obsolescência do veículo, 

avarias em equipamentos de segurança, 

entre outros. Com a aquisição do ônibus 

a partir desta cooperação, ele fez votos 

de que os alunos passem a fazer viagens 

mais seguras e disse querer participar da 

cerimônia de entrega do mesmo. 

A Presidente da APAE de Ibaté falou de 

sua alegria com a doação de um ônibus 

através do programa APC. Disse que a 

APAE atende 209 alunos e, com um 

ônibus novo, o transporte será mais 

econômico e seguro. Acrescentou 

“Trabalho com aluno deficiente há 25 

anos. Sempre lutando com muita garra 

para angariar fundos para as ampliações 

e manutenção da entidade. Foi a 

primeira vez que conseguimos uma 

doação de um outro país”, agradecendo 

o governo japonês pela compreensão da 

necessidade da entidade. 

Presidente da APAE e Cônsul Geral, 

após a assinatura dos contrato 

  

    

 

  

Participantes da cerimônia de assinatura 

  

  

 



 

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 ： US$ 128,103 (valor contratual) 

  

Linhas Gerais da Doação： A APAE de Ibaté foi fundada em 1982 e tem 

195 alunos (dados da época da apresentação do projeto) com deficiência física 

e/ou mental. Os alunos são transportados num ônibus ano 1985. Contudo, com 

sua obsolescência e falta ou avaria nos equipamentos de segurança apresenta 

problemas de segurança. Numa das inspeções veiculares, foram apontados 37 

itens de não conformidade. 

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

 
Ônibus ano 85  

  

 

    
Cadeiras de rodas fixas nos assentos 

do ônibus por meio de aram 
 

 

 


