
Cerimônia de Entrega de Doação do Ambulatório de Saúde da Mulher 

no Município de Paraguaçu Paulista 

No dia 26 de Outubro de 2004 (terça-feira), realizou-se no município de Paraguaçu 

Paulista, a Cerimônia de Entrega de Doação pelo Programa de Assistência para Projetos 

Comunitários, e Segurança do Ser Humano em prol da prefeitura de Paraguaçu Paulista.  

A cerimônia foi realizada na Unidade de 

Atendimento da Mulher, construída através 

da cooperação econômica e contou com a 

presença de aproximadamente 100 pessoas, 

entre elas, o Prefeito do Município de 

Paraguaçu Paulista, Edivaldo Hasegawa, o 

Secretário Municipal da Saúde, autoridades e 

servidores municipais, além de membros da 

comunidade nipo-brasileira local.  

 

“Tenho a satisfação de entregar à população 

um ambulatório com este padrão e fico muito 

agradecido ao governo japonês. Até receber a 

ajuda do Japão, fui ao Consulado várias vezes 

para apresentar os documentos que faltavam. 

 

Apesar das dificuldades, as atividades foram 

iniciadas no dia 1º de outubro e agora me 

sinto realizado”, disse o prefeito Hasegawa 

em seu discurso na Cerimônia de Entrega de 

Doação, quando também discursou o Cônsul 

Geral Ishida, além de descerramento da placa 

de reconhecimento e apresentação das 

instalações do Ambulatório.  

 
>> Descerramento da placa de 

reconhecimento pelo Prefeito Hasegawa e 

pelo Cônsul Geral Ishida  

 

Palavras de congratulação proferidas 

pelo Cônsul Geral (à sua esquerda, o 

Prefeito Hasegawa) 

 

 

  

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO  



Nome do Projeto: 
"Projeto de Construção do 

Ambulatório de Saúde da 

Mulher" 

 

Nome da Organização: 
Prefeitura Municipal de 

Paraguaçu Paulista. 

 

Data da Assinatura do 

Contrato: 13 de janeiro de 2004 

 

Valor máximo da doação: 

US$78.342,00 (Setenta e oito 

mil, trezentos e quarenta e dois 

dólares americanos) 

  

 
Vista externa do novo Ambulatório de 

Saúde da Mulher 

Linhas Gerais do Projeto: Esta cooperação consistiu na Construção de um 

Ambulatório Especializado na Saúde da Mulher, que será o ponto de partida 

para a redução de custos nos atendimentos, uniformização no atendimento, 

organização na assistência, com a centralização dos equipamentos e 

funcionários no atendimento à saúde da mulher. 

 
Vista interna de um dos consultórios, 

que receberam uma pintura suave para 

atender as mulheres 

  

O município sentia a necessidade de 

uma Unidade de Atendimento da 

Mulher para para prestar um 

atendimento mais completo à saúde 

da mulher. Com esta cooperação, 

estima-se que aproximadamente 19 

mil mulheres do município serão 

beneficiadas, e que haverá um 

fortalecimento das orientações às 

gestantes, maior propagação e 

eficácia dos exames de câncer da 

mulher, bem como é esperada a 

possibilidade de diagnósticos 

precoces de câncer de mama e útero.  
 

 

 


