
Doação de uma Ambulância para a Pref. de Vargem Grande Paulista 

  
No dia 1º de julho de 2002, realizou-se a Cerimônia de Entrega de Doação, quando uma ambulância UTI foi oficialmente 
doada à Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista. 

 

  

 

A festiva cerimônia teve uma participação de cerca de 300 munícipes, a começar pela ilustre presença do Sr. Roque de 
Moraes, Prefeito Municipal, Sr. Masuo Ebina, Chefe de Gabinete, representantes do governo municipal, membros da 
Associação da Terceira Idade, de representantes da comunidade japonesa, entre outras tantas pessoas. 

A cerimônia se caracterizou pela perfeita integração e harmonia estabelecidas entre o poder público e os cidadãos de 
Vargem Grande Paulista. Destacaram-se, além dos emocionados discursos das autoridades, execuções musicais da 
Banda Marcial Municipal, apresentações artísticas das crianças da Creche João Evangelista de Oliveira e dos alunos da 
EMEIEF Kozo Ebina , entrega de placa pela Terceira Idade e de flores pelos alunos da Escola de Língua Japonesa trajados 
a caráter com o kimono (vestes típicas japonesas). 

 

  

 

O climax do evento se deu com o descerramento do símbolo que representa a doação feita pelo povo do Japão, liberando 
a visitação da ambulância para o público presente. 

 

DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: 

Projeto de Ambulância UTI / Capacitação Profissional 

Nome da Organização:  
Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista 

Data da Assinatura do Contrato de Doação: 
20 de fevereiro de 2002 



Valor máximo da Doação:  

US$ 40,998 (Quarenta mil, novecentos e noventa e oito dólares americanos) 

Linhas gerais do projeto:  

 

A introdução de uma ambulância UTI na Unidade Básica de Saúde Prefeitura 

do Município de Vargem Grande Paulista tinha como meta viabilizar a 

remoção dos pacientes com maior segurança e rapidez para outros hospitais 

da região, bem como, viabilizar o atendimento emergencial no local do 

acidente de trânsito. Com a execução do projeto, além de atingir as metas 

estabelecidas, possibilitará uma incrementação no atendimento médico 

prestado pelo Município de Vargem Grande Paulista aos cidadãos da região 

circunvizinha. 

 

 

 


