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

Equipamentos e de Reforma das Instalações da Escola de Educação Especial de 

Itapuí"  

 

(da esquerda) No novo refeitório: 

Presidente Viaro da APAE de Itapuí, 

Cônsul Geral Nishibayashi e a Diretora 

Prado da APAE de Itapuí 

  

 

Equipamentos para a enfermaria: 

armÁrio para medicamentos 
 

  

A Cerimônia de Entrega Oficial de 

Doação em prol do “Projeto de 

Aquisição de Equipamentos e de 

Reforma das Instalações da Escola de 

Educação Especial de Itapuí” ocorreu 

no dia 25 de novembro de 2005 

reunindo cerca de 80 pessoas entre as 

quais Masuo Nishibayashi, Cônsul 

Geral do Japão em São Paulo, Vandir 

Viaro, Presidente da APAE de Itapuí, 

Gilberto Saggioro, Prefeito 

Municipal de Itapuí, membros e 

colaboradores da entidade. 

Segundo o Presidente Viaro, são 

muitas as dificuldades pertinentes à 

administração de uma entidade 

assistencial e a maior é a falta de 

recursos financeiros. Mas o Japão 

compreendeu as necessidades da 

APAE de Itapuí concedendo que 

fosse oferecido um ambiente 

educacional melhor ao aluno 

portador de deficiência e agradeceu 

“a este excelente país que é o Japão”. 

Em seu discurso, Valdir Maia, Ex-

Presidente da Entidade, disse: 

“Espero que esta alegria possa chegar 

ao povo japonês, porque esta 

cooperação permitiu atingir nossos 

objetivos”. 

Por sua vez, o Cônsul Geral 

Nishibayashi discursou: “Com a 

cooperação do Japão, a APAE 

reformou as salas de aula e o 

refeitório, além de adquirir carro 

maca, freezer, conjunto de mesas e 

cadeiras entre outros equipamentos, e 

faço votos de que tais melhorias 

promovam uma melhora do ambiente 

educacional.” 

Após a cerimônia, houve 

descerramento de placa no novo 



refeitório e visita às novas 

instalações. 

 

 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Projeto de 

Aquisição de Equipamentos e de 

Reforma das Instalações da Escola de 

Educação Especial de Itapuí” 

 

Nome da Organização Donatária: 
Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Itapuí  

 

Data da Assinatura do Contrato de 

Doação: 07 de junho de 2005  

 

Valor da doação: US$ 27.752 (Vinte 

e sete mil, setecentos cinquenta e dois 

dólares americanos) 

  

 
Equipamentos para a enfermaria:  

carro maca e andador 

Linhas Gerais do Projeto: As instalações desta entidade à qual freqüentam 

94 alunos portadores de deficiência entre 4 e 52 anos apresentava problemas 

de vazamento e irregularidade no teto, devido ao desgaste do imóvel. Com a 

cooperação do Japão da ordem de US$ 27.752, a APAE reformou as salas de 

aula, o refeitório e outras dependências, além de adquirir equipamentos como 

o carro maca, freezer, conjuntos de mesas e cadeiras, etc.  

 


