
Cerimônia de Entrega do Projeto de Construção da Casa da Criança de Iguape  

 

Corte da fita inaugural da esquerda: 

Ishida, Cônsul Geral, Lumi Cabral, ex-

Primeira Dama de Iguape e Collaço, 

Presidente da Casa da Criança  

 

Foto diante da placa comemorativa Da 

esquerda: Teixeira, Prefeito de Iguape, 

Moraes (com bebê da Casa da Criança 

nos braços), Promotor de Justiça, e 

Ishida, Cônsul Geral 

 

Collaço, Presidente da Casa da Criança  
 

  

A cerimônia de entrega da doação em 

favor da Casa da Criança “Nova 

Esperança” foi realizada no dia 11 de 

março de 2005, na cidade de Iguape 

(SP), a 165 Km a sudoeste da capital. 

 

Apesar da cerimônia ocorrer sob uma 

temperatura superior a 30º, contou 

com as presenças de mais de cem 

pessoas, reunindo: Maria Collaço, 

Presidente da Casa da Criança, 

Arlindo Teixeira, Prefeito de 

Iguape, Marcio Ragni, Prefeito de 

Ilha Comprida, Fábio de Moraes, 

Promotor de Justiça da Vara da 

Criança e Juventude da Comarca de 

Iguape, Hitohiro Ishida, Cônsul 

Geral do Japão em São Paulo, entre 

outros.  

 

As comemorações foram iniciadas 

com o corte da fita inaugural pelas 

mãos do Cônsul Geral do Japão, 

seguido de benção por autoridades 

religiosas, descerramento de placa 

comemorativa, visita às instalações 

da casa e discursos de autoridades e 

pessoas vinculadas à Casa da 

Criança.  

 

Nomura, Presidente da Associação 

Nipo Brasileira de Iguape, disse que 

a cooperação do Governo Japonês 

proporcionará uma melhoria na vida 

das crianças e que tal cooperação 

representa orgulho e honra para os 

descendentes de japoneses.  

Por sua vez, Teixeira, Prefeito de 

Iguape, afirmou que, graças ao 

Governo Japonês, o sonho dos 

iguapenses concretizara-se. Ainda, 

rendeu homenagens às contribuições 

dos nipônicos em prol da região.  

Para o Cônsul Geral Ishida “é uma 

honra poder ajudar na conquista das 

instalações que irão abrigar as 



crianças órfãs e vítimas de violência 

doméstica da região, dando 

continuidade aos trabalhos da Casa”. 

Já Collaço, Presidente da Casa da 

Criança, relatou a história da 

entidade e, entre lágrimas, agradeceu 

ao Governo do Japão por viabilizar a 

construção da Casa que se 

concretizou de forma nunca 

imaginada.  

Após os discursos, procedeu-se à 

apresentação de canto e dança das 

crianças, bem como do coral das 

senhoras da Associação Cultural 

Nipo Brasileira de Iguape.  

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: “Projeto de Construção da Casa da Criança de Iguape” 

 

Nome da Organização Donatária: Casa da Criança “Nova Esperança” 

 

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 04 de Agosto de 2004 

 

Valor da doação: R$ 206.366,43 (Duzentos e seis mil, trezentos e sessenta e 

seis reais e quarenta e três centavos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A Casa da Criança “Nova Esperança”, fundada em 1997, é uma organização 

sem fins lucrativos que administra um abrigo para crianças. O imóvel onde se 

encontrava instalada era alugado e estava sendo requisitado.  

Diante deste contexto, o Programa APC possibilitou a construção da Casa da 

Criança （ 264 ㎡）, bem como a aquisição de móveis e eletrodomésticos 

necessários às novas instalações, como mesas, cadeiras, refrigerador, lavadoras 

de roupa etc.  

O terreno para a construção da Casa da Criança foi cedido pela Prefeitura de 

Iguape.  
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