
Entrega oficial de doação 

“Projeto de Aquisição de um Ônibus para Transporte Escolar da Escola de Educação 

Especial de Paranaíba” 

 

 

  No dia 4 de setembro de 2007, 

nas dependências da APAE de 

Paranaíba, ocorreu a 

Cerimônia de Entrega Oficial 

de Doação pelo Programa de 

Assistência a Projetos 

Comunitários e de Segurança 

Humana. Ao evento estiveram 

presentes Masuo 

Nishibayashi, Cônsul Geral 

do Japão em São Paulo, 

Manoel Ovídio, Prefeito 

Municipal de Paranaíba, Ana 

Maria Ferreira Pinheiro, 

Presidente da APAE de 

Paranaíba, além de alunos, 

pais e convidados, somando 

cerca de 200 pessoas. 

 

Antes da cerimônia, houve 

uma carreta de cerca de 1 

hora, para marcar a doação do 

ônibus. Dentro do ônibus 

doado, os alunos tremulavam 

bandeiras entoando “Japão, 

Japão” numa demonstração de 

agradecimento ao governo 

japonês. 

Na cerimônia, o Prefeito 

agradeceu a grandiosa 

cooperação feita ao município 

através da APAE e manifestou 

sua admiração aos 

profissionais da APAE. 

Eliizabete Colete, Conselheira 

da 12ª Região das APAEs, 

externou o seu respeito ao 

Consulado Geral do Japão 

pela cooperação em prol de 

ONGs brasileiras. Disse que o 

ônibus doado proporcionou 

alegria e esperança aos alunos, 

que passaram a freqüentar as 

Cônsul Geral e Presidente da APAE  

descerram o adesivo da cooperação 

  

    

 

  

Cônsul Geral participa da carreata no mesmo ônibus que os 

alunos da APAE 

  

    

 

  

Cônsul Geral Nishibayashi com os alunos  da APAE que 

fizeram uma apresentação de dança  

  



aulas com maior calma. 

 

Edson Pinheiro tomou a 

palavra representando a 

presidente e explicou que os 

japoneses chegaram ao Brasil 

em 18 de junho de 1908, 

aportando em Santos no navio 

Kasato-Maru. Desde esta 

data, os japoneses tem 

ajudado o Brasil. A distância 

que separa o Brasil e o Japão é 

grande. Para Pinheiro, o gesto 

deste país do outro lado do 

planeta de doar 90 mil dólares 

era muito expressivo e 

agradeceu, comovido, a 

cooperação. 

 

O Cônsul Geral disse estar 

ciente de que os 120 alunos 

com deficiência freqüentam a 

instituição. Mas, a 

manutenção constante no 

ônibus escolar, atrapalha a 

freqüência escolar. Além 

disso, a ausência de cintos e 

elevador de cadeira de rodas 

provocavam problemas de 

segurança. Fez votos de que a 

aquisição de um ônibus 

através desta cooperação 

possa proporcionar viagens 

mais seguras para os alunos. 

 

Após a cerimônia, houve o 

descerramento do adesivo da 

cooperação e apresentação de 

dança dos alunos. 
 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

Nome do Projeto：Projeto de Aquisição de um Ônibus para Transporte 

Escolar da Escola de Educação Especial de Paranaíba  

Nome da Organização Donatária：  Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Paranaíba 



Local do Projeto： Paranaíba (MS) 

Data da Assinatura do Contrato ：  12 de março de 2007  

 

Valor da Doação： R$ 183.333,00 (aproximadamente)  

Linhas Gerais da doação：A APAE de Paranaíba, fundada em 1980, é 

freqüentada por 120 alunos (dados por ocasião da apresentação do projeto) 

com deficiência mental e/ou física. Os alunos eram transportados em um 

ônibus de propriedade da entidade, ano 92, mas o veículo quebrava com 

freqüência, impossibilitando os alunos irem para a escola. Outrossim, o ônibus 

não dispunha de elevador para cadeirantes, nem cinto de segurança, causando 

problemas de segurança. Com a cooperação do Japão, foi possível a aquisição 

de um ônibus para um transporte escolar seguro. 

Detalhes da doação ：ônibus adaptado com elevador para cadeirantes 

 
Ônibus novo com cintos de 

segurança 

  

 

    
Facilidade de acesso com o elevador  

de cadeiras de rodas 
 

 

 


