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Cerimônia de Entrega Oficial de Doação em prol do 
“Projeto de Melhoria no Transporte de Pessoas com 
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 No dia 24 de março de 2009, em Morro Agudo - 
SP, foi realizada a Cerimônia de Entrega Oficial 
de Doação em prol do Núcleo Assistencial 
Espírita “André Luiz”, contando com a 
participação de Luci Helena Sampaio Montez, 
presidente, Kazuaki Obe, cônsul geral, diretores 
da entidade, autoridades da prefeitura, entre 
outros, somando cerca de 200 convidados. 
  Na ocasião, a presidente Montez agradeceu 
dizendo que “a entidade vem prestando 
assistência aos necessitados e aflitos da sorte. 
Com a cooperação do consulado japonês, 
adquirimos um ônibus adaptado que será de 
grande valia aos abrigados com deficiência 
severa, cadeirantes e acamados, que poderão ter 
um transporte adequado às suas condições 
físicas, e permitirá a otimização do transporte dos 
freqüentadores com necessidades especiais e do 
projeto sócio-educativo”. Por sua vez, 
representando o prefeito, Brunhara, chefe de 
gabinete,  agradeceu a participação do cônsul 
geral Obe dizendo que era uma honra para a 
comunidade nipo-brasileira local pois, apesar de 
ser pequena, participa ativamente da sociedade. 
Agradeceu ainda o governo japonês pela 
cooperação que permitirá uma vida mais digna 
aos filhos necessitados.  Em seu pronunciamento, 
o cônsul geral Obe externou sua grande 
admiração pela entidade que proporciona abrigo 
definitivo às pessoas com necessidades 
especiais, abrigo temporário aos idosos ou outros 
que necessitam de cuidados especiais,  
ampliando suas atividades a partir de 2005 como 
educação especializada para pessoas com 
necessidades especiais, e educação  sócio-
educativa a jovens com dificuldades de 
aprendizagem ou hiperativas, no intuito de formar 
cidadãos que contribuam com a sociedade.  Ele 
ressaltou: “Tenho conhecimento que a entidade 
não dispunha de ônibus para transporte, 
utilizando uma van para 8 pessoas e uma 
ambulância para o mesmo. Porém com a saúde 
delicada dos abrigados, o transporte acabava 
sendo prejudicado em emergências médicas.” 
Desejou que esta cooperação para a aquisição do 
ônibus adaptado, exclusivo para o transporte, 
torne a condução das pessoas mais adequada e 
sem contratempos.  
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DETALHES SOBRE ESTA DOAÇÃO 
 
    Nome do Projeto:  Projeto de Melhoria no Transporte de Pessoas com  

    Necessidades Especiais da Instituição Educacional de Morro Agudo  
 
    Nome da Organização Donatária:  Núcleo Assistencial Espírita “André 
    Luiz” 
 
    Local do Projeto:  Morro Agudo – SP 
 
    Data da Assinatura do Contrato:  24 de novembro de 2008 
 
    Valor da Doação:  R$ 191.000,00 (aproximadamente) 
 
    Linhas Gerais do Projeto: A cidade de Morro Agudo está localiza a 380 km de 
 distância a noroeste da cidade de São Paulo, com uma população estimada de 
28 mil habitantes e renda média de R$ 1.270,00 per capta. 
    O Núcleo Assistencial Espírita “André Luiz” foi fundado em 1996, e oferece 
gratuitamente moradia e suporte do dia a dia às pessoas com necessidades 
especiais encaminhadas pelos órgãos competentes, através de denúncias (maus-
tratos, abandono e outros) da população. 
    Também oferece abrigo temporário para idosos que vivem sozinhos e outros, 
que necessitem de cuidados especiais decorrentes de doenças e/ou cirurgias. A 
partir de 2005, iniciou o atendimento educacional às pessoas com necessidades 
especiais e, posteriormente, atendimento a crianças com problemas 
comportamentais, numa tentativa de reabilitação das mesmas. Atualmente, o 
Núcleo Assistencial Espírita “André Luiz” abriga em suas instalações pessoas 
com necessidades especiais e promove atendimento educacional a 81 pessoas, 
que são transportadas em uma van para 8 pessoas sem dispositivos de 
segurança e numa ambulância. Esta situação acarreta perigo aos usuários e 
atraso no transporte em casos de emergência. 
 
    Detalhes da Doação: Um microônibus adaptado com rampa. 
 

                                
                      microônibus para 19 pessoas 
                                             (2 boxes para cadeira de rodas) 

 


