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SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE OIZUMI
5.FINALIDADE DO KUHI

O QUE É A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
Para que a cidade tenha uma linha direta e eficiente de comunicação com a
população, Oizumi foi dividida em 31 regiões (Gyosei Ku), para que todo o
serviço público chegue igualmente a cada morador deste município.

1.ESQUEMA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
(Varia de uma região para outra)

Chefe de Região
(Kucho)

Vice-chefe
de região

Chefe
de vizinhança

( Fuku Kucho)

(Tonarigumicho)

Moradores
(Kumin)

(1) Para uso nas atividades Anuais

・Assembléia Geral
・Reuniões dos tonarigumichos
・Festival de Verão de Oizumi (Oizumi Matsuri)
・Gincana de Esportes Municipal
・Festival de Verão do Bairro (Nyouryousai)
・Festa de Ano Novo
(2) Para várias doações monetárias.
・Associações de Assistências Sociais

・Doações à Cruz Vermelha
・Entidades de Caridade,etc.

RESPECTIVAS ASSOCIAÇÕES
(Encarregados)
➡ Presidente do Salão Público
➡ Presidente da Associação Infantil
➡ Grupo da Amizade (3ª Idade)
➡ Associação de Senhoras
➡ Repartição Corpos de Bombeiros
➡ Associação Infanto-juvenil
➡ Tesoureiro e Auditoria
➡ Associação da Assistência Social
➡ Inspetor do Bem Estar Público
➡ Preservação da Saúde Mãe-filho
➡ Inspetor da Higiêne Sanitarista
➡ Inspetor de Ensino Igualdade Social
➡ Outras Entidades

2. SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
1. Divulgação dos avisos da Prefeitura para seus moradores.
2. Planejamento e execução das atividades de
interlaçamento entre os próprios moradores da região:
festivais, atividades esportivas e recreativas.
3. Programas de Higiêne da Região (limpeza dos
córregos, orientação quanto a forma correta de
Depositar e jogar o lixo)
4. Zelar pela segurança
e conforto de sua região

3.TARIFAS REGIONAIS (Kuhi)
Para dar prosseguimento a esta administração regional, é preciso que todos os moradores
contribuam com a Taxa Regional “Kuhi”, cujo valor é estipulado conforme as necessidades de
cada região.
A arrecadação será feita pelos respectivos Chefes de Vizinhança ”tonarigumicho”. Cada qual irá
de casa em casa para o recolhimento. A forma de recolhimento e o valor a ser recolhido, varia
de uma região para outra, geralmente é recolhida semestralmente.

4. CUSTOS COM FESTIVIDADES
É cobrado uma taxa por família (valor varia de uma região para outra)

(3) Para auxílio à várias outras entidades
・Para o salão público e demais entidades
(4) Custeio
・ Despesas com energia elêtrica, gás, telefone,
água, reposição almocharifado, conserto das
luminárias externas e, demais custos necessários
para a administração do bairro

6. ATIVIDADES ANUAIS DA REGIÃO
1.Mutirão de Limpeza
Para preservar a organização de seu ambiente
de moradia, cada morador está incubido de
limpar as ruas e córregos de sua região. A
participação de pelo menos um mwembro da
família é obrigatória. Esta campanha é realizada
duas vezes ao ano (em maio e em outubro).
2. Festival de Verão
Oizumi Matsuri (final de julho), um festival que
engloba toda a a cidade. A região tem sua
participação com os andores mirins e adultos, e
nais os carros alegóricos que rodarão as ruas nos
dois dias deste grande evento. A concentração
dos moradores da região será feito no próprio
Salão Público.
3. Festival Nyoryousai
Comemoração à entrada do outono. Realizada
em meados de agosto, com a participação de
todos da região. Uma festa cheia de atrações
como: karaokê, yaguibushi, barraquinhas e
sorteios.
4. Gincana Esportiva Municipal
Um dos principais evento de outono. O Chomin
Taiikusai é uma atividade esportiva com a
participação de todos os moradores de todas as
faixas etárias. Cada região tem a sua cota de
atletas para competir nesta gincana.

