
Assinatura de Contrato de Doação do “Projeto de Construção da Casa Transitória para  

Crianças da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro” 
 

 

  No dia 27 de julho de 2007, nas 

dependências do Consulado Geral do 

Japão em São Paulo, ocorreu a 

cerimônia de assinatura de contrato de 

doação pelo Programa de Assistência a 

Projetos Comunitários e Segurança 

Humana. O referido contrato foi firmado 

entre Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral 

do Japão em São Paulo, e Masso Paulo 

Watanabe, Prefeito Municipal de São 

José do Rio Claro.  

Em seu pronunciamento, o cônsul geral 

comentou as dificuldades da Casa 

Transitória para Crianças em relação às 

suas instalações com rachaduras no piso 

e descamação nas paredes, além da 

obsolescência dos móveis e 

eletrodomésticos. Salientou que, através 

desta cooperação, esperava que as 

crianças pudessem viver num ambiente 

mais seguro e confortável. 

O prefeito explicou que o ideal seria que 

não houvesse instituições como a casa 

transitória. Contudo, na impossibilidade 

dos pais cuidarem dos filhos, a prefeitura 

teria que assumir esta responsabilidade e 

gostaria de fazê-lo da melhor forma. 

Representando os munícipes de São José 

do Rio Claro e as crianças que farão uso 

da casa, agradeceu profundamente o 

Cônsul Geral e o povo japonês. 

Prefeito Watanabe (esquerda) 

e Cônsul Geral Nishibayashi 

  

    

 

  

Representantes da Prefeitura de São 

José do Rio Claro e do Consulado do 

Japão em São Paulo 

  

 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Construção da Casa Transitória para Crianças 

da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro 

Nome da Organização Donatária: Prefeitura do Município de São José do 

Rio Claro 

Local do Projeto: São José do Rio Claro - MT 



Data da Assinatura do Contrato: 27 de julho de 2007 

 

Valor da Doação: US$ 84,749 (valor contratual) 

Linhas Gerais da Doação:  

São José do Rio Claro (MT) é um município de 14 mil habitantes e o seu 

governo municipal administra uma instituição que abriga temporariamente (até 

90 dias) as crianças que aguardam encaminhamento judicial. Atualmente, há 

17 crianças e jovens entre 0 e 17 anos. O imóvel, construído há 15 anos, 

apresenta problemas como rachaduras nos pisos e descamações nas paredes, 

entre outros, além da obsolescência dos seus móveis e eletrodomésticos. 

Com a cooperação do Japão, poder-se-á construir um novo abrigo que ofereça 

melhores condições de segurança e maior conforto às crianças.  

Detalhes da Doação: Construção de uma casa transitória com quartos 

masculino e feminino, cozinha, refeitório, escritório, etc (213,60m²).  

 

  

 

Vista externa da atual Casa  

Transitória para Crianças 
  Desgaste do atual imóvel 

 

 

 


