
 

Projeto de Construção do Centro Odontológico da Prefeitura Municipal de Mendonça e 

Aquisição de Equipamentos de Odontologia 
 

Cerimônia de Assinatura do Contrato de Doação  
  

 

  No dia 7 de fevereiro de 2007, no 

Consulado Geral do Japão em São 

Paulo, ocorreu a cerimônia de assinatura 

do contrato de doação, através do 

Programa de Assistência a Projetos 

Comunitários e Garantia da Segurança 

Humana. O contrato foi assinado por 

Jiro Maruhashi, Cônsul Geral Interino, e 

Ciozy Aozawa, Prefeito Municipal de 

Mendonça, e à cerimônia estavam 

presentes mais 3 representantes da 

Prefeitura. 

    

Segundo o Cônsul Geral Maruhashi “o 

valor de cada cooperação não é tão 

elevado, mas sinto-me muito feliz, visto 

que, até hoje, ela tem sido realmente útil 

à comunidade local. Faço votos de que o 

projeto de Mendonça transcorra 

conforme planejado e que seja de 

utilidade para os seus munícipes. “ 

        

O Prefeito Aizawa externou seus 

agradecimentos explicando que 

“atualmente o atendimento odontológico 

ocorre nas dependências da unidade 

básica de saúde, mas com a cooperação 

econômica será possível construir um 

centro odontológico, bem como equipá-

lo. “ 

Esquerda: Prefeito Aizawa 

Direita: Cônsul Geral Adjunto 

Maruhashi 

  

    

 

  

Membros vinculados 

à Prefeitura de Mendonça 

  

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

 



Local previsto para a construção do Centro Odontológico 

(Dentro da área da Unidade Básica de Saúde) 

 

Nome do Projeto：  Projeto de Construção do Centro Odontológico da 

Prefeitura Municipal de Mendonça e Aquisição de Equipamentos de 

Odontologia 

Nome da Organização Donatária： Prefeitura do Município de Mendonça  

Local do Projeto： Mendonça – SP 

Data da Assinatura do Contrato de Doação： 7 de fevereiro de 2007 

 

Valor da Doação：US$65,031(valor contratual) 

Linhas Gerais do Projeto： O atendimento odontológico do municipio de 

Mendonça é feito nas dependências da Unidade Básica de Saúde. Todavia, 

além do local ser apertado e fora dos padrões exigidos pela Vigilância 

Sanitária, os equipamentos odontológicos em uso foram adquiridos na 

década de 70 e, pelo seu desgaste, não possibilitam um atendimento 

adequado. A cooperação do Japão promoverá a construção do Centro 

Odontológico e a aquisição de equipamentos de odontologia.  

Detalhes da Doação： Equipamentos de odontologia (aparelho de raio X, 

amalgamador, autoclave, armário clínico, bomba a vácuo, etc) e contrução 

do Centro Odontológico de 93 ｍ ² （ com 3 consultórios, sala 

de    esterilização  e sala de espera）.  

 

Equipamentos odontológicos 

envelhecidos 
 

 

 


