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Para rever o mais importante plano do município que é o “Plano Geral”, realizaremos uma pesquisa de opinião dos cidadãos 
(questionário de pesquisa), para ouvir as opiniões e as ideias sobre o desenvolvimento urbano de nossos cidadãos e aplicá-las 
futuramente em nosso desenvolvimento urbano.
O questionário foi enviado no dia 23 de Julho. Pedimos às pessoas que o receberam, para que preencham e nos enviem de volta. 

Gabinete de Estratégias da Administração Municipal da Divisão de 
Estratégias da Administração Municipal　TEL.0568-76-1105Contato

Divisão de Assuntos Gerais　TEL.0568-76-1102Contato

Foi dado a partir do dia 17 de Julho(terça) o início 
aos serviços no novo prédio municipal.

Favor colaborar com a pesquisa 
de opinião dos cidadãos

Instalamos um restaurante com 
uma bela vista no 6º andar.
A partir do dia 17 de Julho(terça), 
qualquer pessoa poderá utilizar 
as instalações, sendo que 
pedimos para que as utilizem.

Instalamos um novo balcão exclusivamente para a emissão de 
documentos entre outros na Divisão de Assuntos Civis (Shimin-ka).
Pedimos para que façam a solicitação de documentos tais como o 
atestado de residência, do registro civil, entre outros e também a 
alteração de endereço e o Comprovante de Residente Permanente 
Especial  no balcão da Divisão de Assuntos Civis. 

O balcão de consultas para estrangeiros fica no Setor de Vida 
Cotidiana e Intercâmbio ao lado da escada rolante no 2º andar.

【Período da pesquisa】 ： De 23/07/2012 (segunda) a 06/08/2012(segunda)
【Público-alvo】 ： 3 mil cidadãos de Komaki com mais de 18 anos de idade.
【Modo de pesquisa】 ： Iremos enviar por carta. Após preencher o questionário, 

  favor colocá-lo no envelope para resposta (não necessita de selo) 
  que se encontra dentro da carta e enviá-lo de volta.

Praça da integração musical

Na floresta musical, vamos todos 
nos reunir!
Na floresta musical, vamos todos 
nos reunir!

Com a abertura do novo prédio municipal, o “novo prédio municipal” passou a ser o “prédio da sede municipal,
o “atual prédio da ala sul” passou a ser o “prédio da ala leste” e o “atual prédio da sede municipal” passou a ser 
a “antiga sede municipal”, ocorrendo uma alteração na denominação de cada prédio. O endereço foi alterado 
para 3-1 Horinouchi, Komaki-shi.

Balcão para a emissão de documentos, etc. (1º andar)
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No 1º andar há um espaço para 
crianças.
Pessoas acompanhadas de 
crianças podem utilizar o espaço 
para crianças que fica junto ao 
fraldário.

Entrada e saída do 2º andar
É possível também entrar e sair pelo 2º andar do novo prédio 
municipal. Após a reforma do prédio da ala leste (atual prédio da ala 
sul), ficará pronto um corredor no 2º andar que irá ligar ao prédio da
ala leste.

Placas
Para que qualquer pessoa possa 
compreender, colocamos o modo 
de leitura (em hiragana e alfabeto) 
no nome das Divisões.
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Data

Local

Taxa

Contato

Data e horário

Local

Entrada

Salão do Centro Cívico Ajioka

02/09(domingo), das 12h15 às 12h50

Gratuita (não é necessário senha)

Data e horário

Local

Entrada

Praça da integração musicalPraça da integração musical

Na floresta musical, vamos todos 
nos reunir!
Na floresta musical, vamos todos 
nos reunir!
Na floresta musical, vamos todos 
nos reunir!

É possível apreciar música e leitura.

～Venham! É a festa dos bichos!～

Todos os sábados e domingos dos 
meses de Agosto e Setembro.
Komaki-shi Horinouchi 1-1, Museu 
Histórico Municipal de Komaki

Qualquer pessoa pode participar.

Adultos:100 ienes  Crianças: Gratuito

Abertura noturna do Museu 
Histórico Municipal de Komaki
Abertura noturna do Museu 
Histórico Municipal de Komaki

Museu Histórico Municipal de Komaki     TEL.0568-72-0712Contato

Divisão para a Promoção da Cultura (Bunka shinko-ka)　TEL.0568-76-1188Contato

Divisão para a Promoção da Cultura (Bunka shinko-ka)　 TEL.0568-76-1188Contato

Aos sábados e domingos dos meses de Agosto e Setembro, o Museu Histórico 
de Komaki estará aberto até as 21h00.
（※A entrada será encerrada às 20h30.）  
Também, iremos presentear um marcador de página original com o tema do 
período de guerras civis aos 600 primeiros visitantes abaixo do ensino ginasial 
que entrarem entre 19h30 às 20h30. (Exceto durante o Festival de Contemplação da Lua)

Marcador de página original 
com o tema do período de guerras civis

◎Pedido: Pedimos para que tenham muito cuidado ao andar pelo caminho da montanha. E por 
favor, não deixar de trazer uma lanterna.

Música de diversos países

Venham apreciar durante a 
pequena pausa do almoço. “Sonata K331” (Mozart) 

“Valsa do Minuto” “Estudos Op.10-5” (Chopin)

“Sonhos de Amor nº3” (Liszt)

“Alvorada Del Gracioso” de “Miroirs” (Ravel)

Kana Ozeki (piano)

○Programa

○Músico

Para divertir-se com 
músicas, danças e 
histórias.

Centro Cívico Ajioka

26/08(domingo), a partir das 14h00.

(entrada a partir das 13h30)

Gratuita (não é necessário senha)

1ª Parte: Vamos todos cantar♪
Apresentação de canções que podemos 
cantar todos juntos tais como “Aiai”, “Zousan”, 
entre outros.

2ª Parte: “O Carnaval dos Animais – 
acompanhada de narração”」
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