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１． Sumario do Projeto Geral e o contexto da Resolução 

・O Projeto Geral explicita o modelo de cidade do futuro que o município de Yao planeja tornar real e dá um direcionamento para a 
concretização do mesmo. 

 Objetivo da Resolução do Projeto Geral 

 A estrutura e o período do Projeto Geral 

・O projeto Geral é estruturado pela “Concepção Básica” e o “Projeto Básico” (Projeto Dividido por Metas e Projeto Dividido por Comunidade) 
・A “ConcepçãoBásica” apresenta a meta da construção da cidade e o modelo de cidade do futuro de Yao a realizar no periodo de 10 anos 
daqui em diante. 

・O “Projeto Básico” (Projeto Dividico por Metas) apresenta a vida almejada e os papéis da sociedade, os  índices e os principais esforços a 
serem cumpridos em cada meta estipulada para a concretização do modelo de Cidade do Futuro mencionada na “Concepção Básica”. 

・No ”Projeto Básico” (Projeto Dividido por Comunidade), o conceito “comunidade” tem  como unidade báseica a area escolar de ensino 
primário ( dependendo das atividades da comunidade, será a área de abrangência da escola de ensino ginasial). É integração do Projeto 
Dividido por Metas, exposto acima, em cada comunidade. 

・Quanto ao empreendimento/execução concreta a ser posto em prática baseada no “Projeto Básico”, todo ano, será estabelecido “Plano de 
Execução”, deixando  3 anos sob observação.  E quanto à resolução do  “Plano de Execução”, sincronizaremos com  a elaboração da 
verba/apreciação administrativa 

Perspectiva da futura população 

Os principais questões da Cidade de Yao. 

População do final de setembro de 2010 
Previsão da população em 2020 

① Construir uma sociedade comunitária em que se possa 
 Viver, sempre, com tranquilidade. 
① Preparar um sistema de emergência bem estruturado 
① Preparar um ambiente de educação/criação de filhos  
que os jovens pais sintam-se atraidos. 
① Construção de oportunidade que eleva o afeto profundo à cidade de Yao, 
e a divulgação e descoberta dos seus encantos.  
①Cidade de pequenas e médias empresas, herança e desenvolvimento de Yao. 

  Plano de Execução  
   [３anos] 

Projeto individual do 
campo  político 

（Nome provisório） 
Projeto “Wagamachi” 

Concepção IBásica 
 [１０anos] 

     ・Modelo da Cidade do Futuro 
     ・Metasde desenvolvimento da infra-estrutura urbana 

Projeto Básico 
[５anos] 

Projeto Dividido 

por Metas 

Projeto 
Dividido por 
Comunidade  

 Ano  2011 a 2020. 

Período anterior: 2011 a 2015. 
Período posterior: 2016 a 2020. 
 

“Plano de Bem-estar Comunitário”, 
“Plano Piloto de Urbanização e etc. 

・Modelo de vida ideal. 
・Principais ações para a 
concretização do Modelo 
de vida ideal. 

・Força comunitária. 
・Direcionamento do desenvolvimento 

de infra-estrutura. 

Planos a serem elaborados através das 
conversaçoes entre os moradores da da 
região em cada área de abrangência da 
escola primária. 
(Serão elaborados em sequência, a partir 
de 2011.) 

①Construir uma cidade boa de se viver. 
①Tomar medidas sobre os problemas ambientais. 
①Reconhecer os diversos conceitos dos valores existentes e promover a 
ajuda mútua entre os cidadãos. 
①Incentivar a construção de comunidades que há durabilidade. 
①Tornar a administração pública eficiente e fortalecer os cofres públicos. 

271.931 habitantes 
Cerca de 260.000 habitantes (No caso do número de entrada e saída de 
habitantes fôr equilibrado.) 



 

Exemplo do Projeto Dividido por Comunidade (Extrato de Área de abrangência da Escola de Ensino Primário Yowa.) 

Exemplo do Projeto Dividido por Metas (Medida 1) 

 
※O “Projeto Dividido por Metas” e o “Projeto Dividido por Comunidade” podem ser encontrados em 
exposição na Sala de Informações de Livre Acesso ao Público e Bibliotecas, nas sucursais da prefeitura, 
e ainda na homepage do Município de Yao. (Disponível somente em japonês.) 



 

Modelo da cidade do futuro e metas do desenvolvimento da infra-estrutura. 

Modelo da Cidade do Futuro 

   Cada cidadão, tôdas as principais atividades, o grupo ou empresa, a cultura e a natureza, a 
indústria e os demais recursos regionais são “ energias” da Cidade e uma nova “integração” entre 
elas se tornará a “cidade” mais valorosa. 
   Sem deixar de demostrar as atuais “virtudes de Yao”, cujo espírito de iniciativa é uma herança 
originária da história de Kawachi, almejamos construir uma “Nova Yao de Kawachi” com tôda a 
força, demonstrando o máximo a boa qualidade da cidade. 
 

 Energia  

  União 

   A Cidade de Yao, desde os seus primórdios, é um lugar onde pessoas diversificadas convivem em 
solidariedade, com o sentimento de “OKAGESAMA” (graças a...) e “OTAGAISAMA” (uma mão lava a 
outra). Uma das grandes características de Yao é o fato de manufatura, agricultura, indústrias e o 
comércio estarem se desenvolvendo com vigor. E ainda mais, as atividades municipais e comunitárias, 
também, estão sendo realizadas ativamente. 
   A “energia” de Yao provém da “vitalidade” mantida continudamente por cada cidadão, grupo comunitario, grupo de 
atividade civil, empresas e governo, tôdas as principais atividades, assim como do vigor dos recursos naturais e 
culturais que sustentam a Cidade de Yao. Assim, definimos a palavra “energia” como símbolo representativo do modelo 
da Cidade do Futuro que caracteriza a Yao de ontem, hoje e amanhã. 
 

  A nova Yao de Kawachi 

   Na palavra “união” englobamos vários significados.  
O intúito de desenvolver este projeto a partir da “união” das necessidades “do Município de Yao” com 
as necessidades “das Comunidades”.  
Ao promover a “união” de cidadãos, grupos comunitários, empresas, governos e órgãos afins, dando 
maior importância a “união” comunitária, objetivamos realizar o desenvolvimento da Cidade com a 
participação ativa dos cidadãos. E, com o incentivo a “união” de diferentes áreas como indústria e 
comércio, manufatura, turismo e outros, abrir novas portas para estas áreas. Gostaríamos de realizar 
também a “união” (ligação) entre o presente e o futuro, para repassar às novas gerações o rico 
conhecimento e as experiências do povo de Yao.  
   Assim, sendo uma palavra que extrai, ao máximo, a força e o encanto dos recursos da comunidade e 
representa,em múltiplos sentidos, o estímulo `a criação de novos valores, novos encontros e descobertas; a 
palavra “união” também foi denominada símbolo representativo do modelo da Cidade do Futuro. 

  Situada aos pés da rica vegetação da Montanha de Takayasu, a Cidade de Yao, desde os seus 
primórdios, veio superando várias enchentes através da mudança e reparo do rio Yamatogawa. 
Aproveitando a sua previlegiada posição geográfica, desenvolveu as plantações de algodão de Kawachi 
e levantou a indústria; veio crescendo como a cidade central de extensa planície de Kawachi 
que liga as regiões de Nara e Naniwa.  
   É uma cidade que concilia moradia e trabalho, possui uma rica área agrícola, oferece fácil acesso 
mesmo de bicicleta e é um lugar repleto de sentimento humanitário onde pode-se ter um 
relacionamento aberto e franco.  
   Atualmente há advertências a respeito da importância da sustentabilidade e do envelhecimento da 
população, pois é dentro deste contexto que achamos dígno de valor o modo de viver dos “Yao-jin”, que 
carrega consigo as características típica de Kawachi com sua peculiaridade e tradição.  
   Em sua maturidade, a cidade de Yao continua respeitando as individualidades e despertando 
interesses. Procura demostrar, ao máximo, as atuais “virtudes de Yao” e o “jeito Kawachi”, 
promovendo a criação de uma nova Yao através do fomento ao desenvolvimento da infra-estrutura, das 
indústrias, da cultura e da vida cotidiana. Com o intúito de transmitir esse sentimento inserimos ao 
slogan as palavras: “A nova Yao de Kawachi”.  
 

~ A nova Yao de Kawachi, cidade que une as forças morais ~ 



 

Metas do desenvolvimento da infra-estrutura. 

O modelo da Cidade do Futuro representa o ideal que o Município de Yao, em conjunto com seus cidadãos, 
pretende alcançar daqui a 10 anos. 

Para a concretização do modelo da Cidade do Futuro foram criadas 6 metas e com base nestas, governo, 
cidadãos, comunidades e empresas dividem as funções para cumprir as 16 política de desenvolvimento. 

Modelo da Cidade 
do Futuro 

6 METAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

1. Fazer de Yao um município 
seguro, onde todos possam viver 
com tranquilidade. 

 

 
3. Fazer de Yao um município 
atraente e comunicativo 

2. Fazer de Yao um 
município que abre as portas 
do futuro para os jovens e 
criancas. 

 
4. Fazer de Yao uma cidade 
afluente, onde há conciliação 
entre moradia e o trbalho. 

5. Implantar a consciência 
ambiental e fazer de Yao uma 
cidade boa de viver. 6. Desenvolver a Yao com a 

participação de todos. 

16 DIRECINAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA（Política de desenvolvimento） 

META１ 
①Desenvolver a Segurança. ①Manutenção do sistema de assistencia médica/preservação de saúde.  
①Promover o bem-estar das comunidades e oferecer serviços de bem-estar. 

META２ 
①Proporcionar um ambiente saudável para a criação e desenvolvimento de filhos. 
①Proporcionar uma educação escolar que cultiva a força para viver.  

META３ 
①Descobrir, transmitir e criar os [atrativos da Cidade]. 
①Intercâmbio, educação e a cultura que enriquecem o individuo. 

META４ 
①Criar afluência na cidade e fomento às indústrias. 
①Estruturar as bases da cidade que criam a afluência. 

META５ 
①Construir uma cidade inofensiva ao ambiente. ①Estruturar um sistema de ambiente de águas seguro e 
confortável.  ①Construir um sistema de encanamento de abastecimento de àgua seguro.     
①Estruturar o sistema público de esgoto. 

META６ 
①Concretizar uma sociedade simbiótica que respeita os direitos humanos e luta pela paz.  
①Incentivar a independência comunitária e a participação civil.  
①Promover uma administração pública confiável. 

 

A nova Yao de Kawachi, 
cidade que une as forças morais 



  

 

 
 

METAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA  １～３ 

A nova Yao de Kaw
achi, cidade que une as forças m

orais 

Meta１ 

Meta２ 

Meta３ 

Fazer de Yao um município seguro, onde todos possam continuar vivendo com 
tranquilidade. 
 

Fazer de Yao um município que abre as portas do futuro para os jovens e 
crianças. 

   Dentro de um contexto de envelhecimento da população, onde a tendência é o aumento do número de 
casos que intimidam a nossa segurança e tranquilidade, o governo juntamente com as comunidades, 
NPOs, cidadãos e empresas vem se unindo dentro das comunidades para auxiliarem-se mutuamente e 
elevar a interação entre os órgão de saúde e bem-estar social. Isto acarreta a melhoria dos serviços 
oferecidos e, de acordo com a idéia do “social incluse” (inclusão na sociedade), a formação de uma 
sociedade onde todos possam viver tranquilos no ambiente em que estão habituados. 
   Almejamos também, promover o aprimoramento dos serviços emergenciais e a segurança no trânsito 
em conjunto com os cidadãos. Governo, comunidades, NPOs, cidadãos e empresas compartilham 
informações para poder obter a informacão e o serviço necessário na hora exata, dando assim um grande 
passo para concretizar a cidade idealizada. 

   As crianças são o tesouro da comunidade. Almejamos uma cidade onde os jovens e crianças possam 
elevar suas potencialidades através de experiências e oportunidades de conhecimento oferecidas pelo 
privilegiado ambiente de ricos recursos naturais, monumentos históricos e uma indústria ativa. 
   E, para corresponder a expectativa das crianças e da nova geração que pretende criar seus filhos aqui, 
trabalhamos para que esses pais possam se desenvolver junto com as crianças e abrir as portas de um 
futuro melhor. Pretendemos elevar essa boa imagem de Yao, fazer com que pessoas responsáveis pelo 
nosso amanhã sejam atraidas e aqui nasçam novos talentos. 
 
 

Fazer de Yao um município atraente e comunicativo 

    Almejamos elevar e passar às gerações seguintes os atrativos naturais, históricos, culturais, e 
tecnológicos de Yao través da integração de governo, cidadãos, NPOs e empresas. Transmitir o potencial 
desses atrativos para dentro e fora do país, e com isso aumentar as chances de novas oportunidades 
pessoais e de negócios, proporcionar o intercâmbio de know-how e pessoas. 
   Alem disso, aumentar as oportunidades de inserir os diversos atrativos de Yao na vida cotidiana, 
proporcionar oportunidade de aprendizado a qualquer um e em qualquer tempo, criar um estilo de vida 
que só pode ser realizado em Yao. E através destes esforços aumentar o amor e o orgulho por nossa 
Cidade motivando os cidadãos a participarem ativamente das atividades civis. 
 

Planos de Ação e Direcionamento para o desenvolvimento da infra-estrutura (Política de desenvolvimento) 

Política de Desenvolvimento Plano de Ação 

１ Desenvolver a Segurança 

1 Tomar medidas de prevenção contra crimes. 

2 Aprimorar as medidas de prevenção  contra catástrofes. 

3 Construção de um sistema de bombeiro resistente à calamidade. 

4  Fortelecimento dos atendimentos numa situação de emergência. 

5 Elevar a conscientização sôbre a segurança contra acidentes de 
trânsito. 

6 Promover o uso adequado de bicicletas de cada cidadão. 

7 Auxiliar na autonomia e proteção ao consumidor. 

8 Construir moradias de boa qualidade em que possa viver com 
tranquilidade. 

9 Tornar eficiente o funcionamento dos serviços/instalações públicos. 

２ 
Manutenção do sistema de 
assistencia médica e 
preservação de saúde. 

10 Promover a  prevenção contra doenças e a contrução da boa saúde. 

11 Melhorar o  serviço de assistencia médica. 

12 Reforçar o sistema de assistencia médica-hospitalar regional. 

３ 
Promover o bem-estar  das 
comunidades e oferecer 
serviços de bem-estar. 
 

13 Construir um mecanismo do bem-estar regional de auxílio mútuo . 

14 Construir um sistema de assistência ao idoso e ajuda-lo a ter alegria 
de viver. 

15 Oferecer Serviço de Assistência de Enfermagem. 

16 Auxiliar a independência de pessoas que possuem deficiência. 

17 Dar assistência às pessoas com problemas de sobrevivência. 

 
Política de desenvolvimento Plano de Ação 

４ 
Proporcionar um ambiente 
saudável à criança e a criação 
de filhos. 

18 Melhoramento na preservação da saúde de mãe e filho. 

19 Atuar, na prevenção contra maus-tratos infantis e no 
auxílio à criação de filhos, na comunidade. 

20 Plenificar o serviço de guarda/cuidar das crianças. 

21 Melhorar o ensino pré-escolar. 

22 Investir na educação dos jovens de amanhã. 

５ 
Proporcionar uma educação 
escolar que cultiva a força para 
viver. 

23 Educar os alunos do ensino fundamental, de uma 
forma que a saúde física, conhecimento e virtude 
fiquem equilibrados. 

24 Igualdade de oportunidades educacionais. 

 

Política de Desenvolvimento Plano de Ação 

６ Descobrir, transmitir e criar os 
atrativos da Cidade. 

25 Descobrir e transmitir os atrativos do Município de Yao. 

26 Proteger os recursos naturais. 

27 Aproveitamento e proteção do patrimônio histórico. 

７ 
Promover o intercâmbio, a 
educação e a cultura que 
enriquece o indivíduo. 

28 Empenhar-se no estudo permanente. 

29 Intercâmbio internacional e nacional. 

30 Desenvolver a cultura artística. 

31 Incentivar o esporte e a recreação. 

 

 

３．DIRECIONAMENTO E METAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA（Política de desenvolvimento） 

Para a concretização do modelo da Cidade do Futuro e 6 metas estipuladas, promovemos o cumprimento de 
63 planos de ação baseados nas 16 políticas de desenvolvimento. 

＊O plano de ação mostra os objetivos e o papel que cada 
um deve exercer e ordena as principais tarefas. Ao todo 
tem 63 planos. (Quanto ao conteúdo, vide o Projeto Básico
(Divisão por Metas). 

Treinamento de prevenção contra catástrofes.

Aula de prevenção contra “kaigo”. 

Trabalho de assistência a criança  
(Tsudoi no Hiroba) 

Aula informatizada em escola 

Túmulo Shionjiyama 

Intercâmbio internacional Yayūsai 

 



      

 
 
 
 
 
 
 

METAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA ４～６ 

A nova Yao de Kaw
achi, cidade que une as forças m

orais 

Meta 4 

Meta 5 

Meta 6 

Fazer de Yao uma cidade afluente, onde há conciliação entre moradia e 
trabalho. 

Implantar a consciência ambiental e fazer de Yao uma cidade boa para 
viver. 

   Yao é uma das poucas cidades do nosso país formada de pequenas e médias empresas, seu maior 
ponto forte. É uma cidade de características abundantes e afluente, onde acumulam diversas funções 
urbanas tais como, industrias, residencias, e outros. E, a maioria trabalha na própria cidade. 
   Construir uma cidade que tem o trabalho perto da moradia, êsse mérito se tornará em um dos 
atrativos da cidade. A indústria diversificada e ativa de Yao cria muitos postos de trabalho, cria afluência 
na cidade, além de elevar a segurança e propiciar um balanço entre a vida e o trabalho. O 
desenvolvimento econômico-industrial da região e a segurança no trabalho está ligada ao processo de 
busca da tranquilidade de cidadãos e empresários, e a afluência na cidade. 
    Assim como a indústria esta ligada ao trabalho e ao aumento da arrecadação de impostos, o 
comércio está ligado a qualidade de vida dos cidadãos e a afluência na cidade, a agricultura está 
fortemente ligada a autosubsistência. A formação da estrutura urbana, baseada no direcionamento e 
atividades de governo e cidadãos (atraves do uso e manutenção dos recursos regionais, a formação de 
eixos e bases de àgua e vegetação, a formação do eixo urbano e da estrutura urbana modelo multipolar) 
está ligada a construção de uma cidade que transmite segurança e tranquilidade ao seus moradores. 
Com a interação entre indústria, comércio e agricultura e entre os diversos programas de construção de 
base da cidade, almejamos o desenvolvimento da indústria, o fortalecimento das funções urbanas e a 
formação de uma cidade afluente onde todos possam trabalhar ativamente. 

   Dentro do atual contexto de agravamento dos problemas ambientais, a consciência ecológica de 
pessoas e empresas vêm aumentando. No entanto, para diminuir a emissão de gases que causam o 
aquecimento global, é necessário um maior esforço de todos.  
   Para proteger o meio ambiente, que é a base de nossa sobrevivência, é necessário adotar, dentro 
das atividadess econômicas e em nossas próprias vidas, uma nova “cultura ambiental” que não busca 
somente o “cômodo” e o “prático”, mas sim, cultiva o espírito de “mottainai” e elevar a qualidade de vida 
através do desenvolvimento da consciência e das atividades ecológicas. Yao seguirá dando um exemplo 
em relação ao conceito de desenvolvimento e estilo de vida da nova Era. 
   A àgua é outro fator imprescindível em nossas vidas. Por isso, trabalhamos para oferecer um serviço 
de abastecimento de água regular, conservar a rede de esgoto público e tomar medidas de controle de 
inundações. Com o trabalho de desenvolvimento do sistema hídrico objetivamos proteger a vida e os 
bens do cidadão e melhorar a vida na cidade. 

Construir a Yao com a participação de todos. 
   O que sustenta a energia de Yao são pessoas. E, numa sociedade comunitária onde prevalesce a 
diversidade, o respeito recíproco dos direitos humanos são imprescindíveis. Atualmente, é cada vez mais 
comum a falta de relacionamento entre as pessoas dentro das comunidades, mas em Yao as atividades 
comunitárias e os trabalhos civís em várias áreas são ativos. Buscando o auxílio dos que agora se 
aposentam e a vitalidade das novas gerações, intentamos ativar as atividades comunitárias para cultivar 
a consciência de cidadania no indivíduo e nas empresas. E assim, construirmos juntos a nova Yao. 
   Objetivando a concretização da Cidade do Futuro a administração pública procura estar a par das 
informações relativas à comunidade para a partir de sua análise, conhecer suas necessidades e então 
procurar uma solução para o problema. Com a colaboração de cidadãos, comunidade, empresas e 
órgãos afins para dividir as tarefas, dá-se um novo conceito ao termo “público”. A Administração Pública 
passa a cumprir um papel assistencial que elabora, aciona e avalia, objetivando a compatibilidade da 
administração pública com a consolidação orçamental. Além de promover uma uma administração ampla 
coligada aos municípios vizinhos, à Província de Osaka e o governo nacional para oferecer serviços mais 
eficientes e de melhor qualidade. 
   A Meta 6 possui objetivos de desenvolvimento de infra-estrutura que se equiparam às Metas 1 ~ 5, ao 
mesmo tempo, tem como característica possuir objetivos comuns às Metas 1 ~ 5. 

Planos de Ação e Direcionamento para o desenvolvimento da infra-estrutura (Política de desenvolvimento) 

Política de Desenvolvimento Plano de Ação 

８ Criar afluência na cidade e 
fomento às indústrias. 

32 Propulsão da [construção da cidade], utilizando poítica 
industrial.  

33 Promoção e disseminação da manufatura que possa 
orgulhar-se.  

34 Estimular e desenvolver o comércio que enraiza na 
região e contribui. 

35 Fomentar agricultura que gera produtos saborosos. 

36 Criar novos postos de trabalho e dar apoio aos 
trabalhadores 

９ Estruturar as bases da cidade 
que criam a afluência. 

37 Preservação da paisagem urbana e aproveitamento  
dos terrenos de uma maneira eficaz. 

38 Almejar a plenitude no desenvolvimento do núcleo 
urbano. 

39 Instalar as estradas/ruas, etc. do Projeto de 
Urbanização. 

40 Instalação e manutenção das vielas. 
41 Aumentar o verde das ruas e parques. 
42 Melhorar a rede de transportes públicos.. 

 

Política de Desenvolvimento Plano de Ação 

10 
Construir uma cidade com 
consciência ecológica. 

43 Construir um ambiente confortável. 

44 Contretizar o ideal de cidade limpa. 

45 Promoção das atividades contra o aquecimento global. 

46 Promover o reaproveitamento de recursos. 

11 
Estruturar ambiente de águas 
seguro e confortável. 47 

Realizar obras de regularização do curso fluvial e 
compor o sistema hídráulico em harmonia com o meio 
ambiente. 

12 
Construir um sistema de 
abastecimento de àgua seguro. 48 Proporcionar a estabilidade do sistema hidráulico. 

13 
Estruturar o sistema público de 
esgoto. 49 Impulsionar o empreendimento de rede de esgoto. 

 

Política de Desenvolvimento Plano de Ação 

14 
Concretizar uma sociedade que 
respeita os direitos humanos e 
luta pela paz. 

50 Construir uma cidade que respeita os direitos humanos. 

51 Incentivar a conscientização sobre os direitos humanos 
e a construção de uma sociedade sem discrimações. 

52 Incentivar a convivência com diversas culturas. 
  53 Elevar a conscientização sobre a paz. 

15 
Incentivar a independência 
comunitária e a participação 
civil. 

54 Desenvolver as comunidades, dar apoio às atividades 
das comunidades. 

55 Estimular as atividades sociais dos munícipes. 

56 Promover a participação conjunta de homens e 
mulheres. 

16 
Promover uma administração 
pública confiável. 

57 Promover uma administração planejada. 
58 Promover uma extensa circunscrição administrativa.  
59 Promover a reforma do orçamento administrativo. 

60 Proteger os dados pessoais e fornecimento de 
informações administrativas públicas. 

61 Aproveitamento pessoal e ativação da estrutura. 
62 Melhorar o atendimento dos guichês. 
63 Administração justa e sã dos cofres públicos. 

 

 

Manufatura Agricultura

Proximidades da Estação JR Kyūhōji 

Atividade de Conservação do Meio Ambiente 
(Green Campaign) 

Curso sobre esgoto em escola primária 

Curso sobre compreensão aos deficientes 
em escola primária. 

Ação de melhoria do serviço público 
Relatório “Movimento Pequenas 
Mudanças de Yao”. 

 



 

① O protagonista/ponto de arranque da construção da cidade é cada um dos cidadãos. 
① O desenvolvimento da construção da cidade baser-se-á no “Projeto de Desenvolvimento da Infra-estrutura Geral do 
Município de Yao” e “Projeto de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Comunitária”. 
① O “Projeto de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Geral do Município de Yao” será desenvolvido com constancia e sem 
interrupção. 
① O “Projeto de Desenvolvimento de Infra-Estrutura Comunitária” será plenificado, respeitando as diversidades. 

(Ex.:) Fornecimento de serviços de bem-estar e cuidar de crianças, educação escolar, sistema de esgoto público, 
manutenção/renovação da infra-estrura urbana tais como, ruas/estradas do plano de urbanização, etc., incentivo industrial,   
estrutura do sistema administrativo em casos de crise/perigo, construção da cidade que respeita os direitos humanos, reforma da 
administração e finanças públicas, etc.. 

４．Esquema da propulsão do desenvolvimento da infra-estrutura 

Ponto de vista para propulsar o desenvolvimento da infra-estrutura. 

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Geral do Município de Yao 

◆O “Desenvolvimento da Infra-estrutura Geral do municipio de Yao”, se refere à construção que enquadra tôda a area municipal. 

◆ Através do “Projeto de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Geral do Município de Yao”, incentivamos o desenvolvimento 
contínuo da estrutura urbana modelo multipolar, gerada pela colaboração interativa e divisão de funções entre os núcleos urbanos 
ao redor das estações, que se desenvolvem aproveitando os ricos recursos da região e incorporando a ideia de convivência, em 
harmonia, com essa natureza. 
◆  Do ponto de vista do município geral de Yao , foram estipuladas 6 metas que direcionam a concretização do “Desenvolvimento 
da Infra-estrutura Geral de Yao”, baseado nelas foi formulado o Projeto Básico (Projeto Dividido por Metas e o Projeto Dividido por 
Coumunidade) que será desenvolvido, continuamente, em trabalho conjunto de governo e cidadãos.  
 

Núcleo secundário Núcleo urbano

Centro de prevenção  
contra  catástrofe 

Centro de àguas e verde 

Centro Histórico e Cultural 

Diversas 
Bases 

A Cintarão Verde da Montanha 
Ikoma. 

Área de preservação natural 

Eixo de àgua e verde 

Eixo urbano 

[Mapa da Estrutura da Cidade do Futuro] 

Núcleo central 

Núcleo da nova cidade 



 
 

Grupo de atividades 

Desenvolvimento da infra-estrutura da comunidade 

◆ O”Desenvolvimento da infra-estrutura da região” refere-se  à construção da cidade baseada nos bairros. 

◆ Promoção de um sistema que facilita refletir o “pensamento da comunidade” sôbre os planos de 
desenvolvimento da infra-estrutura, que ao mesmo tempo respeitando a diversidade e a espontaneidade 
de comunidade e a enriquece. E para promover o desenvolvimento da infra-estrutura local, realizaremos 
a “descentralização da autoridade regional”. 
 

 
 

◆ Para promover o desenvolvimento da infra-estrutura local, vamos elaborar o “Projeto “Wagamati” (nome 
provisorio)”(Projeto de Promoção de Desenvolvimento Independente) que será baseada nas necessidades 
de cada comunidade, e fazer um trabalho fundamentado neste. Cabe as comunidades unirem suas forças, 
dividir tarefas, e criar sistema que assegure seu desenvolvimento.  
 

Proposta de integração entre comunidades e órgãos governamentais em prol do “Desenvolvimento da Comunidade” 

 
 
 
○Firmar e desenvolver o “Projeto WAGAMICHI” (nome 
provisório) que é a reunião de direcionamentos para o 
“Desenvolvimento da Comunidade.” 
○Unir a força da região de forma sistem’atica e incentivar 
atividades. 
○Garantir recursos para a melhoria dos métodos e os 
variados sistemas de ajuda (pessoal, organizações, verba, 
centralização de atividades, informações e etc.) 

Ajuda 

Trabalho conjunto 

Trabalho 

conjunto 

A
j
u
d
a
 

 

◆ Em relação a propulsão da “descentralização do 
poder regional”, baseada na iniciativa realizada até o 
presente momento, determinamos cada área de 
abrangência escolar de ensino primario( a zona 
escolar de ensino primario será base, mas, 
dependendo da situação das atividades da comunid 
ade, será a zona escolar de ensino ginasial) da 
unidade regional.   
 

Organização de Auxílio Intermediário 

Auxílio às principais atividades .diversificadas. 
Coordenação da ação conjunta. 
(possui a função de ligar) 

 
NPOs, Grupos de cidadãos, universidades, 
empresários, empresas sociais, etc. (Atividades de 
vários ramos: bem-estar, educação saudável às 
crianças, proteção ao meio ambiente, etc.). 

Poder Público 

(Ex.:) No caso do mecanismo que sustenta os idosos, o governo se encarregará da instalação da Central de Consultas e de oferecer 
o Serviço de Assistência de Enfermagem para todo o município, porém, é muito importante a integração de governo, comunidade e 
órgãos vinculados, como também as ações específicas de cada comunidade, para dar maior assistência individual a esses idosos, 
como por exemplo, não deixar que se afastem da vida social e ficarem solitários. Ações intimamente ligadas a vida cotidiana dos 
cidadãos, como estas, necessitam do apoio da comunidade. 

● O objetivo da “descentralização do poder regional” 
  Almejamos que em cada comunidade, o governo e a comunidade cooperem mùtuamente através da 
divisão da tarefa e prossigam com o desenvolvimento independente de infra-estrutura conforme as 
necessidades. 

Comunidade（área de abrangência da 
escola de ensino primário） 

○Estabelecer e propulsar o “Projeto da Comunidade” baseado 
na [concepção da comunidade] 
○Estruturar o sistema administrativo público que possa 
propulsar a [construção urbana] junto com os cidadãos e 
desenvolver as atividades (treinamento pessoal, sistematizar as 
organizações, assegurar a base das atividades, etc.) 
○Plenificar os mecanismos e sistemas de ajuda (orçamento 
regional,  estabelecer os regulamentos, etc.) 

 
  

：Sucursal 

：Centro comunitário 
 Centro Comunitário de   
 Direitos Humanos 

【Mapa da área de abrangência das escolas de ensino primário (em 2010)】 



 Referencia: Sumario do Município de Yao 

 

Nós, munícipes de Yao, 
1- Vamos cultivar a força jovem. 
1- Vamos relacionar-se com as pessoas com coração caloroso. 
1- Vamos construir uma cidade cheia de verde. 
1- Vamos cuidar bem dos patrimônios culturais. 
1- Vamos viver para alegria pelo trabalho. 
 

Estabelecido em 3 de novembro de 1964 

1-Vamos elevar a consciência de cada cidadão sôbre a prevenção contra 
desastres e crimes. 
1- Vamos construir uma comunidade solidária, amável, que pensa nos outros.. 
1- Vamos cultivar uma rica atividade comunitária e promover a construção de 
uma cidade resistente contra catástrofes e crimes. 
1- Vamos proteger as crianças que se encarregarão o futuro, contra crimes. 
1- Vamos respeitar a harmonia da região, obedecendo as normas da sociedade. 
 

Estabelecido em 1º de outubro de 2005. 

 Estatuto do Munícipe de Yao 

 Estatuto de Segurança/Paz de Yao. 

※ A “Concepção Básica”, o “Projeto Dividido por Metas”, o “Projeto Dividido por Comunidade” e outras informações podem ser 
encontrados em exposição na Sala de  Informações de Livre Acesso ao Público, Bibliotecas, nas sucursais da prefeitura, e ainda na 
homepage do Município de Yao. 

 
5º Projeto Geral do Município de Yao「Projeto Geral de Yao ２０２０」（Edição resumida） 
～ A nova Yao de Kawachi, cidade que une as forças morais ～ 
 
Edição: fevereiro de 2011 
Editor 
  Município de Yao - Seção de Política de Desenvolvimento 

〒581-0003 Osaka-fu, Yao-shi, Honmachi 1-1-1 
 TEL (072)924-3816   FAX(072)993-5944 
E-mail: seisaku@city.yao.osaka.jp 
Homepage de Yao:  http://www.city.yao.osaka.jp 
Número da Edição: H22-95 
 

Fundação: 
Área: 
População total: 

1º de abril de 1948 
41,71 Km² 
Baseado no Livro Básico de Residentes e Registro de Estrangeiros (dados de 30 de setembro de 2010） 
  271.931 habitantes:（homens: 131.366 habitantes, mulheres: 140,565 habitantes） 

Número de família: 118.651 famílias 

Emblema do Município  Composto pelas letras “Y” e “O” de “YAO”. O círculo expressa a execução do governo  
                           harmonioso e o “Y” um pouco sobressalente ao círculo, expressa o futuro progresso da   
                           cidade. O círculo dividido em três partes iguais pela letra “Y” significam PAZ, LIBERDADE 
                           e IGUALDADE respectivamente. 

Estabelecido em 4 de julho de 1958.

Árvore e flor do município  Àrvore de Yao：lequedourado.   Flor de Yao：crisântemo 
Escolhido/estabelecido em 1º de abril de 1968.

Site para celulares 
Código QR 
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