
 

Projeto de Instalação do Centro de Atenção à Saúde Reprodutiva e Sexual da 

Prefeitura de São Paulo  
  

No dia 22 de outubro de 2003, realizou-

se a Cerimônia de Entrega de Doação 

do Centro de Atenção à Saúde Sexual e 

Reprodutiva, localizada na região de 

Cidade Tiradentes na capital paulista, 

em favor da Prefeitura do Município da 

Cidade de São Paulo. 

 

No evento, o Governo Municipal se fez 

representar por Marta Suplicy, 

Prefeita, Maria do Carmo Godinho, 

Coordenadora 

  

 

>> Cônsul Geral Ishida proferindo suas 

palavras de felicitação e, à sua 

esquerda, a Prefeita Marta 

Suplicy             

  

 
  

 

  

da Coordenadoria Especial da Mulher, 

Giorgio Romano, Secretário em 

Exercício da Secretaria das Relações 

Internacionais, além de outras 

autoridades ilustres e populares, 

reunindo mais de cem pessoas. 

Especialmente a participação de 

pessoas esperançosas de poder ver a 

Prefeita de perto, superlotou o recinto.  

A Cerimônia contou com 

pronunciamentos de autoridades como 

a Prefeita Marta e o Cônsul Geral 

Ishida, seguidos de descerramento de 

placa comemorativa e visita pelas 

dependências do Centro. 

 

>> Afixação do adesivo simbolizando 

a doação pelas mãos do Cônsul Geral 

Ishida e da Prefeita Marta 

  

  

 

      
 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Centro de Atenção à Saúde Sexual e Reprodutiva da 

Cidade Tiradentes 

Nome da Organização: Prefeitura do Município de São Paulo 

 



Data da Assinatura do Contrato: 13 de Fevereiro de 2003 (quinta-feira) 

 

Valor máximo da doação: US$ 54.402,00 (Cinqüenta e quatro mil, 

quatrocentos e dois dólares norte -americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A Prefeitura do Município de São Paulo se propõe a atender a comunidade 

da região de Cidade Tiradentes (leste da capital) e entorno no que diz respeito 

ao planejamento familiar, tratamento, prevenção, orientação e 

conscientização relativos às doenças sexualmente transmissíveis e às doenças 

da mulher dentre outras. Para desenvolvimento deste projeto, o Governo do 

Japão cooperou com a reforma do imóvel bem como com a aquisição de 

equipamentos médicos, educacionais e de infra-estrutura.  

 

Cidade Tiradentes enfrenta o agravamento das carências num cenário de 

rápido crescimento populacional sem a implantação da infra-estrutura 

compatível. É alarmante a situação da saúde materno-infantil, a começar pela 

gravidez na adolescência. Numa região onde não há hospitais, verificou-se a 

necessidade de um centro com uma equipe especializada em saúde 

reprodutiva.  
 

  

  

 
A comunidade prestigiando a Cerimônia de Entrega de Doação 

  



 
Centro de Atenção à Saúde Reprodutiva e Sexual da Cidade Tiradentes, ANTES  

 

 
Centro de Atenção à Saúde Reprodutiva e Sexual da Cidade Tiradentes, DEPOIS 

 


