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Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos para o Centro de Atendimento 
Interdisciplinar à Pessoa com Deficiência Mental de Campinas 

 
Entrega Oficial de Doação 

  

 
 No dia 27 de março de 2008, nas dependências da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Campinas (APAE), realizou-se a cerimônia oficial de doação pelo 
Programa de Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana, em prol da 
APAE de Campinas. À cerimônia estiveram presentes  Masuo Nishibayashi, cônsul geral 
do Japão em São Paulo, Sérgio Prodócimo, presidente da APAE de Campinas, Romeu 
Santini, secretário municipal de cooperação internacional representante do prefeito, além 
de outras 30 pessoas aproximadamente. 
 Na cerimônia, o presidente Prodócimo explicou a postura da APAE de envidar 
esforços para atender a um número maior de pessoas. Todavia, para tanto, era 
necessária uma melhoria nos equipamentos. Ele agradeceu a cooperação do Japão por 
tornar possível proporcionar um atendimento diferenciado às pessoas com deficiência 
intelectual. 

 Em seu pronunciamento, o secretário municipal Santini lembrou do centenário da 
imigração, dizendo: ”no ano da comemoração da imigração japonesa, eu gostaria de 
dizer Viva aos japoneses que já se foram e que vieram para o Brasil há cem anos. 
Campinas está grata a esta raça que trouxe trabalho, dedicação, responsabilidade e foi 
responsável pelo progresso desta cidade”. 
 O cônsul geral Nishibayashi, disse estar ciente de que a APAE de Campinas já 
atendeu mais de 1.300 pessoas com deficiência mental e física nas áreas médica e 
educacional e, que, desde o ano anterior, iniciou o atendimento médico a pessoas com 
deficiência mental, além dos próprios alunos, mas que, com a insuficiência quantitativa e 
qualitativa dos equipamentos médicos, precisava recusar pacientes. Concluiu seu 
discurso afirmando que “através desta cooperação não reembolsável do Japão, foi 
possível a aquisição de novos equipamentos médicos. Espero que a entidade possa 
diagnosticar e tratar adequadamente um maior número de pessoas”. 
 Após os discursos, houve o descerramento da placa comemorativa, visita às 
instalações da APAE e apresentação de dança dos alunos. 

. 

   

Descerramento da placa comemorativa 
(Da esquerda) Prodócimo, presidente da APAE, 

Santini, secretário de cooperações internacionais, 
Nishibayashi, cônsul geral 

Cônsul geral observa os equipamentos de 
odontologia doados 
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 

Nome do Projeto: Projeto de Aquisição de Equipamentos Médicos para o Centro de 
Atendimento Interdisciplinar à Pessoa com Deficiência Mental de Campinas 

Nome da Organização Donatária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Campinas 

Local do Projeto: Campinas (SP)  

Data da Assinatura do Contrato: 13 de novembro de 2007 

Valor da doação: aproximadamente R$ 91.000,00  

Linhas Gerais do Projeto: Fundada em 1965, a APAE de Campinas presta atendimento 
educacional (cerca de 620 alunos) e médico (cerca de 710 pacientes) a pessoas com 
deficiência mental/ física. Em relação ao atendimento médico, a partir de 2007, iniciou a 
assistência a pessoas com deficiência mental em geral, além de seus próprio alunos, na 
própria instituição. Com a insuficiência quantitativa e qualitativa de equipamentos médicos, 
tem suprido a necessidade com equipamentos usados, mas não pode evitar alguns casos de 
recusa de paciente por falta de equipamento e outros.  Esta cooperação do Japão, 
possibilitou a aquisição de equipamentos médicos. 
 

Detalhes da Doação： Conjunto odontológico (cadeira, amalgamador, aparelho de raio-X, 

autoclave, mobília, etc), mesas e cadeiras para atendimento médico, equipamentos para 
reabilitação (barra paralela, cadeira de rodas, macas, eretor, negatoscópio, physio roll, 
tábuas de propriocepção etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escadinha de 2 degraus de metal, 
mesa auxiliar, massageador, micro-

aspirador 

Mesa ortostática, eretor,  
caixa Cad, andador 


