
Assinatura de Contrato de Doação em Prol da Prefeitura do Município de Registro 

  
No dia 7 de outubro, p.p., realizou-se a Cerimônia de Assinatura de Contrato de Doação no Consulado Geral do Japão em 
São Paulo, através do Programa de “Assistência para Projetos Comunitários” concedido pelo Governo do Japão à 
Prefeitura do Município de Registro. A presente doação destinar-se-á à construção do Centro de Convivência do Idoso 
onde serão concentrados os diversos programas direcionados à Terceira Idade oferecidos pelo governo municipal.  

Ilustres personalidades como Sr. Diogo Nomura, ex-Deputado Federal, Sr. Manoel Tikaoka, Vereador do Município de 
Registro, Sr. Toshiaki Yamamura, Presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro e demais membros da 
associação e da prefeitura, cerca de vinte pessoas no total testemunharam a assinatura do Contrato de Doação efetuada 
pelo Sr. Samuel Moreira da Silva Junior, Prefeito do Município de Registro e Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão 
em São Paulo. 
  

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 

Nome do Projeto: 
“Centro de Convivência do Idoso” 

Nome da Organização: 
Prefeitura do Município de Registro 

Data da Assinatura do Contrato: 
07 de outubro de 2002 

Valor Máximao da Doação: 
US$ 46.081 ( Quarenta e seis mil, oitenta e um dólares norte americanos) 

Linhas Gerais do Projeto: 

A implementação deste projeto, ou seja, a construção do CCI permitirá 

ampliar os atuais programas desenvolvidos pela Prefeitura do Município de 

Registro direcionados aos idosos, tais como capacitação profissional, 

programas de saúde, dentre outros. Ao mesmo tempo, possibilitará realizar 

orientação médica e nutricional, palestras, visitas domiciliares aos idosos e 

sueus familiares por uma equipe médica, enriquecendo o atendimento à 

saúde preventiva do idoso. 

Este projeto é fruto da parceria entre a Prefeitura do Município de Registro e 

a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro, responsável pelas 

atividades da comunidade nipo-brasileira local. Assim sendo, o programa de 

atividades do Centro de Convivência do Idoso irá comportar-se-á também de 

atividades desenvolvidas pelo Grupo de Idosos nipo-brasileiros, de forma a 

estreitar ainda mais os laços de amizade entre o Brasil e o Japão. 

 

  



 
Cerimônia de Assinatura: Sra. Sandra Regina K. Moreira da Silva, Primeira Dama do Município de Registro (esquerda), Sr. Samuel 

Moreira da Silva Júnior, Prefeito do Municípo de Registro (centro), Sr. Kiyotaka Akasaka, Cônsul Geral do Japão (direita) 
  

 
Após a assinatura do contrato, a troca de contratos entre o Prefeito e o Cônsul Geral oficializando a Doação 

 


