
Entrega oficial de doação  
 

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

Especial de Cassilândia”  
 

 

  A cerimônia de entrega oficial de 

doação  pelo Programa de Assistência a 

Projetos Comunitários e de Segurança 

Humana para a APAE de Cassilândia 

ocorreu no dia 3 de setembro de 2007, 

com as presenças de Masuo 

Nishibayashi, Cônsul Geral do Japão em 

São Paulo, Carlos Augusto da Silva, 

Presidente da APAE de Cassilândia, 

além de cerca de 150 pessoas. 

 

Houve uma carreta que seguiu da 

entrada da cidade à APAE, tendo à frente 

o microônibus novo que foi saudado 

com ｒojões e apresentado à população 

de Cassilândia. 

Na cerimônia, o presidente da APAE 

disse que aquele era um dia de grande 

alegria pois, graças ao governo japonês, 

a APAE conseguira realizar um de seus 

maiores sonhos, proferindo palavras de 

agradecimento. 

             

Baltazar Soares Silva, Prefeito 

Municipal de Cassilândia deu boas-

vindas ao Cônsul Geral, dizendo ser uma 

honra para o município receber uma 

doação que atende às necessidades da 

APAE, à qual agradeceu. Ainda, fez 

votos de que futuramente os estudantes 

de Cassilândia possam estudar e adquirir 

conhecimentos técnicos no Japão. 

             

Anita Namba, esposa do secretário da 

APAE, agradeceu profundamente o 

empenho do consulado japonês para a 

doação do microônibus e o apoio da 

população de Cassilândia. Um dos 

grandes problemas para a APAE era o 

transporte escolar que, utilizado ao 

longo de 15 anos, dava transtorno aos 

alunos em razão de avarias. Além disso, 

nos dias de chuva, os alunos precisavam 

andar até os pontos de parada e, para os 

Presidente da APAE e o Cônsul Gera   

    

 

  

Cônsul Geral chegando na APAE   

    

 

  

Pessoas da APAE vestindo o 

sentimento de gratidão (obrigado em 

japonês) 

  



cadeirantes, era uma grande dificuldade 

entrar no ônibus. Tais dificuldades 

deverão ser sanadas com o novo 

microônibus, cuja doação pelo governo 

japonês foi amplamente agradecida. 

             

O Cônsul Geral disse ter sido informado 

de que o antigo ônibus demandava 

manutenção freqüente, de que não 

dispunha de elevador para cadeira de 

rodas nem cintos de segurança gerando 

problemas de segurança, de que era 

problemático o transporte escolar com 

um ônibus grande em ruas estreitas, 

além da dificuldade dos cadeirantes em 

dias de chuva. Fez votos de que, com o 

novo microônibus, fruto da cooperação, 

os alunos passassem a fazer viagens 

mais seguras. 

Após a cerimônia, houve o 

descerramento da placa e uma 

confraternização entre os participantes. 
 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  

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

Escolar da Escola de Educação Especial de Cassilândia 

Organização Donatária： Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Cassilândia 

Local do Projeto：Cassilândia (MS) 

Data de Assinatura do Contrato： 12 de março de 2007 

Valor da Doação： R$ 174.244,00 (aproximadamente) 

Linhas Gerais do Projeto：Fundada em 1986, a APAE de Cassilândia tinha 

79 alunos (época de apresentação do projeto) com deficiência mental/ física. 

Eles eram transportados num ônibus ano-91 de propriedade da entidade, mas 

que, por quebrar com freqüência, havia dias em que os alunos não podiam ir à 

escola. Além disso, não havendo elevador para cadeirantes, nem cintos de 

segurança, apresentava problemas de segurança. Ainda, por ser um ônibus de 

grande porte, não conseguia entrar em ruas estreitas, e, em dias de chuvas, era 

problemático o transporte de alunos cadeirantes. A partir da cooperação do 



Japão, a entidade adquiriu um microônibus para o transporte escolar 

promovendo um transporte com segurança. 

Detalhes da doação：microônibus adaptado com elevador para cadeira de 

rodas. 

 

  

 

Ônibus ano 91 de propriedade da 

APAE 
  Microônibus novo 

 

 

Interior do microônibus novo 
 

 

 


