
 

Cerimônia Oficial de Doação em prol do “Projeto de Aquisição de um Ônibus para 

Portadores de Deficiência da Escola de Educação Especial de Tangará da Serra” 

 

  

No dia 29 de março de 2006, foi realizada a 

Cerimônia de Oficial de Doação na APAE de 

Tangará da Serra (Tangará da Serra – MT) em 

prol do “Projeto de Aquisição de um Ônibus 

para Portadores de Deficiência da Escola de 

Educação Especial de Tangará da Serra”, com 

a participação de mais de cem pessoas 

vinculadas à entidade e ao município. 

 

Antecedendo aos discursos das autoridades, 

houve apresentações de dança e capoeira dos 

alunos da APAE. Dulce Ciochetta, Presidente 

da APAE de Tangará da Serra, explanou 

sobre o processo de doação e externou a sua 

gratidão ao governo e ao povo japonês. 

 

Nas palavras de Julio César Davoli Ladeia, 

Prefeito Municipal de Tangará da Serra, 

“Apesar de ter sido destruído durante a 

Segunda Grande Guerra Mundial, o Japão 

construiu os alicerces da prosperidade através 

de investimentos em educação e graças à sua 

diligência. Por sua vez, o Brasil tem um povo 

brasileiro que é alegre e criativo, mas, quando 

comparado ao Japão, faltam-lhe 

investimentos na área educacional”.  

Concluiu dizendo que, a doação, seria uma 

oportunidade para ter o Japão como exemplo 

e imprimir maior empenho na educação. 

 

Masuo Nishibayashi, Cônsul Geral do Japão 

em São Paulo, disse que “era uma honra 

poder auxiliar os alunos da APAE de Tangará 

da Serra por meio desta cooperação”, 

complementando que, diante de calorosa 

recepção, “realmente foi muito bom ter vindo 

de tão distante”.  

O ônibus já vinha sendo utilizado a cerca de 

uma semana antes da Cerimônia de Entrega. 

Talvez a alegria de ir à escola 

confortavelmente no ônibus fosse tanta, que 

os alunos cumprimentavam e abraçavam o 

Cônsul Geral como expressão de seu 

agradecimento, além de se 

  

 

  

Foto superior: ônibus para o 

transporte escolar. 

 

Foto inferior: a comodidade de 

subir e descer  

do ônibus de cadeira de rodas  

utilizando a plataforma  

de elevação  

 

Fotos cedidas pela APAE de  

Tangará da Serra 



estenderem infinitamente na sessão de fotos, 

após a cerimônia. 

 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  
Nome do Projeto: “Projeto de Aquisição 

de um Ônibus para Portadores de 

Deficiência da Escola de Educação 

Especial de Tangará da Serra”. 

 

Nome da Organização Donatária: 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Tangará da Serra 

(MT). 

 

Data da Assinatura do Contrato de 

Doação: 26 de outubro de 2005 

 

Valor da Doação: US$ 92.981 (Valor 

contratual)  

  
 

Cônsul Geral Nishibayashi e 

Prefeito Davoli 

Linhas Gerais do Projeto:    

Fundada em 1984, a APAE de Tangará da Serra é uma instituição sem fins 

lucrativos que se dedica a apoiar pessoas portadoras de deficiência física e 

mental, bem como as respectivas famílias. Hoje atende a 186 pessoas. A 

APAE possui um ônibus fabricado em 1993 usado para o transporte dos 

alunos. Contudo, ele se apresenta bastante desgastado, além de não dispor de 

cintos de segurança, plataforma de elevação e box para cadeiras de rodas, 

apresentando problemas de segurança. Outrossim, no município de Tangará 

da Serra não é permitida a circulação de veículos com mais de 12 anos de 

fabricação o que impediria o seu uso a partir de 2006. A presente cooperação 

do Japão possibilitará a aquisição de um ônibus que ofereça segurança e 

comodidade, possibilitando a continuidade do transporte escolar pelos 

próximos anos.  

 

  

 

(Da direita para esquerda): Cônsul Geral Nishibayashi, Cônsul Kusunoki 

e Presidente Ciochetta (Fotos cedidas pela APAE de Tangará da Serra) 
 

 


