
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do “Projeto de Construção de uma 

Unidade Básica de Saúde no Município de Campo Limpo Paulista”  

 

 

  

No dia 19 de dezembro de 2006, foi 

realizada em Campo Limpo Paulista, estado 

de São Paulo, a Cerimônia de Entrega 

Oficial de Doação em prol da Prefeitura 

Municipal de Campo Limpo Paulista através 

do programa de Assistência para Projetos 

Comunitários e de Garantia da Segurança do 

Ser Humano – APC.   A cerimônia contou 

com a presença de Masuo Nishibayashi, 

Cônsul Geral do Japão em São Paulo, 

Armando Hashimoto, Prefeito do Município 

de Campo Limpo Paulista, Roberto 

Yamamoto, Vereador do Município de 

Caieiras, Alberto Nashiro, Presidente da 

associação Nipo-brasileira de Jundiaí, entre 

120 outros convidados, numa grandiosa 

comemoração. 

     

Em seu discurso, o Cônsul Geral 

Nishibayashi expressou o desejo de que, 

com a construção desta nova Unidade Básica 

de Saúde, construída numa região onde 

existe a concentração da população de baixa 

renda, melhore a qualidade de vida e que seja 

utilizada eficazmente pelos munícipes de 

Campo Limpo Paulista.  

 

O Prefeito Hashimoto demonstrou grande 

emoção e agradecimento dizendo que é 

importante saber que a raça de seus avós, o 

povo japonês, não mede recursos financeiros 

para melhorar a qualidade de vida dos 

brasileiros e, como prefeito, sente grande 

orgulho em poder trazer um grande 

benefício a uma população carente.  

 

Em seguida, houve o descerramento da placa 

comemorativa, a visita às instalações e 

tomada de fotos com os convidados da 

comunidade nipo-brasileira local e 

arredores. 

Discurso do Cônsul Geral 

Masuo  Nishibayashi  
  

 

  

Descerramento da Placa 

comemorativa (Cônsul Geral 

Nishibayashi à esquerda e Prefeito 

Hashimoto à direita 

  

 

 

 

 



DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Município 

de Campo Limpo Paulista. 

Nome da Organização Donatária: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 

 

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 14 de fevereiro de 2006 

Valor da Doação: R$ 172.000,00 (aproximadamente) 

Linhas Gerais do Projeto: A cidade de Campo Limpo Paulista (73 mil habitantes), 

localiza-se nos arredores da cidade de São Paulo e um número razoável de sua população 

trabalha na capital.  A partir de 1991, a cidade de Campo Limpo Paulista sofreu um 

grande crescimento demográfico, principalmente na Zona Especial de Interesse Social - 

ZEIS, onde se concentra a população de baixa renda. Esta ajuda não-reembolsável 

destinou-se à construção de uma nova unidade básica de saúde (UBS) no bairro Parque 

Internacional, para onde foram transferidos os atendimentos executados até hoje em uma 

outra UBS no mesmo bairro. 

Conteúdo específico do projeto:  Construção de um imóvel que inclui 7 consultórios e 

salas de outros procedimentos, recepção, sala de espera, banheiros, etc, totalizando 237.6 

m² de área construída. 

 

Vista da UBS Parque Internacional 
 

 


