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  No dia 12 de março de 2007, no Consulado Geral 

do Japão em São Paulo, foi realizada a cerimônia 

de assinatura do contrato de doação pelo Programa 

de Assistência a Projetos Comunitários e Garantia 

da Segurança Humana. O contrato foi firmado 

entre Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral, e Carlos 

Augusto da Silva, Presidente da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 

Cassilândia e a cerimônia foi presenciada por mais 

três integrantes da entidade, além do presidente. 

            

O Cônsul Geral manifestou seu desejo de que, a 

partir desta cooperação, a entidade adquira um 

microônibus e que os alunos sejam transportados 

com segurança.  

Em seu pronunciamento, o presidente Silva disse 

“para nós é uma felicidade muito grande estar aqui 

hoje. Eu sempre fui um admirador da cultura 

oriental pelas suas virtudes, entre elas, a 

solidariedade. A solidariedade que tem ajudado a 

tantos”, agradecendo a doação do microônibus em 

nome da família apaeana e dos alunos que estão 

felizes.       

(Da direita) Cônsul Geral Nishibayashi  

e Presidente Silva  

  

    

 

  

Representantes da APAE de Cassilândia   
 

  

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 



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

Escolar da Escola de Educação Especial de Cassilândia 

Nome da Organização Donatária：  Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Cassilândia 

Local do Projeto： Cassilândia - MS 

Data da Assinatura do Contrato： 12 de março de 2007 

 

Valor da Doação： US$ 85,624 (valor contratual) 

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

79 alunos com deficiência mental / física. Eles são transportados num ônibus 

ano-91 de propriedade da entidade, mas que, por quebrar com frequência, há 

dias em que os alunos não podem ir à escola. Além disso, não portando 

elevador para cadeirantes nem cintos de segurança, apresenta problemas de 

segurança. Ainda, por ser um ônibus de grande porte, não consegue entrar em 

ruas estreitas, e, em dias de chuvas, é problemático o transporte de alunos 

cadeirantes. A partir da cooperação do Japão, a entidade adquirirá um 

microônibus para o transporte escolar promovendo um transporte com 

segurança.  

Detalhes da Doação： microônibus adapatado com elevador para cadeirantes.  

 

  

 

Ônibus ano 91 de propriedade da 

APAE de Cassilândia  
  

O ônibus desgastado apresenta 

muitos problemas  

(ferrugem no motor é um problema 

relevante) 
 

 

 


