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

Educação Especial de Paranaíba 

Cerimônia de Assinatura do Contrato de Doação 

 

Em 12 de março de 2007, no Consulado Geral do Japão em São Paulo, foi realizada a 

cerimônia de assinatura de contrato de doação entre este Consulado e a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Paranaíba, através do Programa de 

Assistência para Projetos Comunitários e Garantia da Segurança Humana. Participaram 

da cerimônia Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral do Japão, e Ana Maria Ferreira 

Pinheiro, Presidente da APAE, e mais um integrante da entidade. 

O Cônsul Geral manifestou seu desejo de que com esta cooperação,os alunos possam 

ser transportados com maior segurança. 

Antônio Pinheiro, esposo da presidente, representou-a em seu pronunciamento dizendo 

que esta generosa cooperação possibilita a concretização de um sonho da entidade. 

Agradeceu o auxílio e complementou afirmando que os voluntários da APAE trabalham 

pelo amor ao próximo e os 120 alunos necessitam de transporte escolar diariamente. 

 

  
Da esquerda: Pinheiro, Presidente da APAE, 

e Nishibayashi, Cônsul Geral 
Cônsul Geral ladeado pelo casal Pinheiro e 

Vice-Cônsul Tabata 
 

 

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 dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Paranaíba  

Local do Projeto: Paranaíba - MS 

Data de Assinatura do Contrato: 12 de março de 2007 

 

Valor da Doação: US$ 90,090 

 

Linhas Gerais do Projeto: A APAE de Paranaíba, fundada em 1980, é 

atualmente frequentada por 120 alunos com deficiência mental e/ou física. 



Os alunos são transportados em um ônibus de propriedade da entidade, ano 

92, mas o veículo quebra com frequência, impossibilitando os alunos irem 

para a escola. Outrossim, o ônibus não dispõe de elevador para cadeirantes 

nem cinto de segurança, causando problemas de segurança. Com a 

cooperação do Japão, será possível a aquisição de um ônibus para um 

transporte escolar seguro. 

 

Detalhes da Doação: ônibus com elevador para cadeiras de rodas  

 

 

 
Ônibus ano 92 de propriedade da APAE 

 

 
 

Devido à ausência de um elevador para cadeirantes, os alunos precisam entrar no 

ônibus carregados pelos funcionários 

 

 

 


