
Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do “Projeto de Aquisição de 

Equipamentos para a Escola de Educação Especial de Batatais” 

Em 24 de março de 2006, na escola de 

educação especial da APAE de 

Batatais (Batatais – SP), foi realizada 

a Cerimônia de Entrega Oficial através 

do Programa de Assistência para 

Projetos Comunitários e de Garantia 

da Segurança do Ser Humano, da qual 

participaram Jiro Maruhashi, Cônsul 

Geral Adjunto do Consulado Geral do 

Japão em São Paulo, José Donizeti 

Villar, Presidente da APAE, José Luís 

Romagnolli, Prefeito Municipal de 

Batatais, Maria das Graças Arantes 

Silva, Presidente da Câmara, 

contabilizando cerca de 50 pessoas 

vinculadas à entidade e ao poder 

público, além de numerosos alunos. 

 

Após exibição de vídeo da entidade na 

qual eram apresentados os diversos 

itens doados e da dança dos alunos, 

ouviram-se as palavras do Presidente 

Villar “Quero externar os mais 

sinceros  agradecimentos ao povo 

japonês pelo brilhante trabalho que 

vem realizando em todo o mundo. No 

Brasil, temos vários exemplos de 

cooperação do povo japonês, com a 

doação de ônibus e ambulâncias, 

ampliação de escolas, hospitais etc e, 

felizmente a APAE de Batatais está 

entre os beneficiados. Com esta 

doação, disponibilizamos 

equipamentos possibilitando o 

máximo desenvolvimento de suas 

capacidades, acelerando o processo de 

sua inclusão social”, fato que 

agradeceu ao governo e ao povo 

japonês. 

 

Na seqüência, o Cônsul Geral Adjunto 

Maruhashi, explanou sobre o 

Programa APC no Brasil e no 

Consulado Geral de São Paulo. 

Ressaltou que um dos grandes 

trabalhos de um diplomata é estreitar 

os laços de amizade entre o país que 

  

 

Diante da placa comemorativa 

(a partir da direita) Cônsul Geral 

Adjunto Maruhashi, aluno da APAE 

e Prefeito Romagnolli 
 

 

(a partir da esquerda): Presidente 

Villar, Cônsul Geral Adjunto 

Maruhashi e Prefeito Romagnolli 
 

 

Cadeiras de rodas adaptadas às 

necessidades individuais com 

suporte para o tronco e pernas 
 

  



representa e a nação onde trabalha e 

que para ele o momento mais feliz 

desse trabalho é quando a cooperação 

de seu país alegra o povo do país onde 

desenvolve suas funções. Concluiu 

dizendo que ficaria muito feliz se, com 

esta cooperação, os cidadãos de 

Batatais sentirem-se um pouco mais 

próximos do Japão que está do lado 

oposto do planeta. 

Em seu pronunciamento, o Prefeito 

Romagnolli disse que “o Japão saiu 

das cinzas depois da Segunda Grande 

Guerra Mundial e é um povo capaz de 

ajudar não só o seu próprio povo, mas 

oferecer ajuda a aqueles outros irmãos 

que estão precisando também, um 

grande exemplo para toda a 

humanidade”, agradecendo 

profundamente, em nome dos 

cidadãos de Batatais, ao governo e ao 

povo japonês. 

Após a cerimônia, houve o 

descerramento da placa comemorativa 

pelas mãos do Cônsul Geral Adjunto, 

Prefeito e Presidente da APAE. Na 

seqüência, houve visita às instalações 

da entidade, conduzida pela Diretora 

Carmen, por cerca de 1 hora. Os 

alunos que já faziam uso de suas novas 

cadeiras de rodas, órteses e carteiras 

identificadas com a etiqueta da 

cooperação, saudaram, junto com seus 

professores, o Cônsul Geral Adjunto 

com apertos de mão e abraços que 

expressavam seu sentimento de 

gratidão. 

 

 

 

 

 

 



 

DETALHES SOBRE ESTA 

DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Projeto de 

Aquisição de Equipamentos para a 

Escola de Educação Especial de 

Batatais” 

 

Nome da Organização Donatária: 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Batatais  

 

Data da Assinatura do Contrato de 

Doação: 5 de outubro de 2005 

 

Valor da Doação: US$ 73.892 (valor 

contratual) 

  

 

    

Linhas Gerais do Projeto:  

Fundada em 1970, a APAE de Batatais 

é uma instituição de apoio à pessoa 

portadora de Deficiência e é 

freqüentada por cerca de 1.300 

portadores de deficiência da cidade de 

Batatais e circunvizinhança. A eles são 

prestados serviços educacionais e de 

capacitação profissional, de 

reabilitação e terapêuticos, médicos, de 

profilaxia e de apoio às atividades de 

vida diária. Diante do desgaste de 

muitos dos seus equipamentos, a 

entidade utiliza-os com muito cuidado, 

mas se depara com a dificuldade de não 

poder atender adequadamente os seus 

usuários. Além disso, a falta de 

equipamentos necessários impede a 

aplicação de novas técnicas de 

tratamento. Através desta cooperação 

espera-se que haja uma grande melhora 

na reabilitação dos alunos, assim como 

no ambiente onde freqüentam. 

 

  

 

Equipamentos e aparelhos para 

reabilitação 

 

 


