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As reuniões do Conselho Municipal realizam-se alternadamente às quartas-feiras às 9:30. Para mais detalhes, visite 
brampton.ca.

Mensagem da Presidente da Câmara
Brampton é a nona maior cidade do Canadá e a segunda com o 
crescimento mais rápido. A nossa população está entre as mais 
jovens, diversas e dinâmica de Ontário.
A Universidade Ryerson e o Sheridan College apresentaram 
uma candidatura à Província para trazer um campo univer-
sitário estimulante e singular para Brampton.  Garantir uma 
Universidade não foi fácil, mas agora todos os benefícios 
económicos e sociais inerentes, que têm sido uma prioridade para 
o nosso Município e os nossos residentes, estão ao nosso alcance. 
Os seus representantes eleitos e respetiva equipa estão a 

trabalhar no sentido de concretizar algo verdadeiramente extraordinário para Brampton. 
E o nosso empenho num investimento histórico na nossa Universidade, garante um futuro 
auspicioso para os nossos residentes, as nossas empresas e a nossa juventude.

Linda Jeffrey
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Programa de Basquetebol do 
Conselheiro Dhillon

Terças-feiras, 18:00 - 20:00
Escola Secundária Louise Arbour 

Novembro
Grande Festa da Abóbora

Quarta-feira, 1 de novembro
Garden Square 

Desfile/Serviço do Dia do Armistício 
(Remembrance Day)  

Sábado, 11 de novembro
Ken Whillans Square 

Iluminação da Árvore 

Sexta-feira, 17 de novembro
Ken Whillans Square

Mercado de Natal 

17 - 19 de novembro
Baixa de Brampton 

Desfile do Pai Natal

Sábado, 18 de novembro
Baixa de Brampton

Dezembro
Véspera de Ano Novo 

Domingo, 31 de dezembro
Baixa de Brampton

Janeiro de 2018

Levée de Ano Novo 
Data, local a confirmar

Gurpreet Dhillon 
Conselheiro Municipal 

DISTRITOS 9 e 10

John Sprovieri 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 9 e 10

Caros residentes dos Distritos 9 e 10, gostaria de vos agradecer o 
vosso contínuo apoio que me tem ajudado a identificar e resolver 
questões importantes nos nossos distritos, na nossa cidade, durante 
os últimos três anos. Seja devido à minha proposta de 2016 para 
criar aproximadamente 25 000 adicionais em Brampton, à minha 
proposta para aumentar a transparência e a responsabilidade ao 
disponibilizar a votação para o Conselho online numa base mensal, 
ou à minha presença na Comissão Blue Ribbon, que ajudou a trazer 
uma nova universidade para a nossa cidade, uma nova voz faz-se 
ouvir claramente.
Os resultados são importantes. Quando trabalhamos em conjunto 
para melhorar as vidas das nossas famílias e criar oportunidades para 
cada residente de Brampton, conseguimos atingir os nossos objetivos 
comuns.
Olhando para o futuro, a minha visão consiste em termos uma 
cidade próspera e conectada, onde os nossos filhos tenham acesso 
a empregos de nível superior, ensino superior, centros recreativos 
melhorados e trânsito seguro.
Isto só pode ser alcançado se considerarmos uma perspetiva mais 
abrangente e não contentarmo-nos com o status quo – a nossa 
cidade merece o melhor.
Atenciosamente,
Conselheiro Gurpreet Dhillon

Mensagem do Conselheiro Municipal Gurpreet Dhillon

Tem sido uma honra servir os residentes dos Distritos 9 e 10 como 
Conselheiro Regional. O trajeto e o crescimento que o nosso 
Município teve nos últimos anos é verdadeiramente notável. Muitos 
residentes expressaram o seu entusiasmo acerca dos desenvolvi-
mentos e a direção que temos seguido, incluindo a iminente inclusão 
de instalações de uma Universidade na nossa cidade, e a inauguração 
este ano da nova Biblioteca Springdale e a expansão do Centro 
Comunitário Gore Meadows.
Tenho o enorme prazer de anunciar que o projeto de expansão do 
Centro Comunitário Gore Meadows está na fase final. A nova fase 
melhorará ainda mais as instalações fornecendo várias funcionali-
dades e amenidades novas como, por exemplo, uma nova instalação 
aquática, um centro de fitness, um ringue de patinagem ao ar livre e 
muito mais.
Espero continuar a servir os residentes dos Distritos 9 e 10 e a 
trabalhar em conjunto em prol do progresso e do desenvolvimento. 
Sinta-se à vontade para contatar o meu gabinete diretamente para 
quaisquer informações ou perguntas adicionais.
Atenciosamente,
Conselheiro John Sprovieri

Mensagem do Conselheiro Regional Sprovieri

John Sprovieri 
905.874.2610 
john.sprovieri@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos 
Distritos 9 e 10:
Rupinder Kaur 
905.874.2635 
rupinder.kaur@brampton.ca

Gurpreet Dhillon 
905.874.2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

Anahadjeet (Jeet) Garewal 
905.874.5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca
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Monóxido de Carbono (CO) 
– Reduza o Risco 
• Nunca utilize churrascos ou queimadores de 

propano e aquecedores dentro de casa ou na 
garagem.

• Nunca aqueça o motor de um veículo dentro 
da garagem.

• Solicite a um profissional qualificado para 
limpar o seu forno e a sua chaminé todos os 
anos.

• Mude o filtro do seu forno com regularidade.
• Tenha um detetor de CO funcional fora de 

todas as áreas de dormir.

Prevenção de Incêndios Domésticos 
• Evite incêndios domésticos permanecendo alerta. 

Nunca cozinhe quando se sentir sonolento, tiver 
consumido álcool, tomado medicação ou drogas 
como a marijuana

• Fique sempre na cozinha quando estiver a fritar, 
cozer e grelhar alimentos

Apanhe e Recolha  
os resíduos dos 
animais domésticos 
• Os proprietários de animais devem 

“apanhar e recolher” os resíduos 
dos seus animais de estimação 
nos espaços públicos  

• Quando for passear o seu cão, 
lembre-se de levar um saco de 
plástico. Quando recolher os 
resíduos, ate o saco e coloque-o 
no contentor do lixo mais próximo

Fazer reservas para eventos
Pretende reservar um espaço para um evento 
ou uma reunião comunitária? Brampton oferece 
uma variedade de áreas interiores e exteriores 
para grupos pequenos e grandes. Ligue 905.874.
BOOK para obter detalhes.



Pendergast Log House

O Município  
empenha-se 
no investimento 
na universidade

O Município de Brampton 
empenhou-se numa estratégia 
de investimento para criar 
umas instalações destinadas 
à nova universidade e um 
centro de educação, inovação 
e colaboração na baixa de 
Brampton. Os $50M serão 
distribuídos ao longo de 10 
anos por uma instalação 
de ensino pós-secundário e 
aproximadamente $100M 
por um espaço comunitário 
de utilização conjunta, que 
poderá incluir uma nova 

biblioteca central e um espaço 
empreendedor e cultural com 
uma grande proximidade às 
instalações da universidade. 
As decisões específicas 
relacionadas com a periodi-
cidade, o tipo de financiamento 
e as fontes de financiamento 
serão tomadas mais tarde. 
A Universidade Ryerson e o 
Sheridan College apresentarão 
a sua proposta final à Província 
no outono de 2017 e prevê-se 
que a Província anuncie os 
detalhes perto do final do ano.  

Atualização sobre Unidades Secundárias
As unidades secundárias são permitidas em habitações indepen-
dentes, semi-independentes e moradias, sujeitas a requisitos 
e restrições de zoneamento. Em junho, o Conselho Municipal 
aprovou alterações para tornar as políticas referentes às unidades 
secundárias mais flexíveis e encorajar o registo de mais pessoas:
• Estacionamento – Alterações à amplitude do espaço de estacio-

namento, de forma a permitir o estacionamento de dois carros 
lado a lado na entrada.

• Dimensão da unidade – A unidade secundária deve ser mais 
pequena do que a habitação principal.  

• Processo de registo – as candidaturas às licenças de construção 
e as candidaturas para registo serão apresentadas para análise ao 
mesmo tempo, melhorando a eficiência do atual processo de duas 
fases.

Unidades não conformes com a lei - Isenção da taxa de registo no 
valor de  $200 para habitações com duas unidades que existam 
antes de 16 de novembro de 1995.  

A Historic Bovaird House vai ter uma vizinha nova - 
a Pendergast Log House! A Pendergast Log House é 
um recurso raro da herança cultural construído nos 
meados do século XIX e é uma das últimas casas de 
madeira conhecidas na cidade. A casa de madeira 
localizava-se originalmente na Quinta Pendergast 
perto de McVean Drive e Countryside Drive.  

A casa de madeira vai ser transferida para ser 
restaurada na propriedade da Bovaird House, onde 
será devidamente integrada e programada para ser 
reutilizada e usufruída pelo público a longo prazo. 

Quota do programa de assistência 
ActiveAssist
ActiveAssist é um programa de subvenção concebido para ajudar 
as famílias e os indivíduos com rendimentos baixos de Brampton 
a participar nos programas recreativos. A assistência é facultada 
na forma de um crédito na sua conta de $275/por pessoa, por um 
período de 12 meses. A confidencialidade é sempre mantida.

Para concorrer, preencha o Formulário de Candidatura ActiveAssist  
(disponível online ou em qualquer centro recreativo). 

Os candidatos terão que apresentar prova de residência, prova do 
rendimento familiar líquido total e prova de responsabilidade legal 
para todos os dependentes indicados na candidatura. Uma lista da 
documentação de suporte aceitável está disponível na página Web 
ActiveAssist  e no formulário de candidatura.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
brampton.ca/recreation  activeassist@brampton.ca  905.874.2313.

Subsídio de remoção 
de neve para 
seniores
É sénior ou uma pessoa que vive com 
uma incapacidade permanente? Em 
caso afirmativo, o Município pode 
ajudar a cobrir o custo de contratar 
alguém para limpar a neve. Caso se 
qualifique, pode receber até $200 para 
um lote sem esquina, ou $300 para 
um lote com esquina e passeios dos 
dois lados (se nenhum dos dois for 
desobstruído pelo Município). 
Visite www.brampton.ca/snowgrant 
para saber mais ou saber como se 
pode candidatar.

A Biblioteca Springdale abre brevemente 
Após muita expetativa, prevê-se a abertura da nova biblioteca e do 
parque na 10705 Bramalea Road no fim de novembro. A Biblioteca 
Springdale Library Branch é um edifício triangular inovador com 
2415 m2 (26 000 pés quadrados) que  também vai oferecer salas 
para programas e um espaço para seniores. Entretanto o Komagata 
Maru Park incluirá uma área de lazer temática acessível, tapete com 
esguichos (splash pad) para utilizar nos meses mais quentes e uma 
particularidade jardim/água. O design do espaço comemorará o 
incidente de Komagata Maru e mostrará uma história mais abrangente 
sobre imigração e multiculturalismo. 

Só os fogos de artifício de curto alcance, que 
tendem a percorrer menos de 3 metros (10 pés) 
quando ativados, são permitidos. Exemplos 
incluem fontes, rodas, roletas, faíscas. Os restan-
tes fogos de artifício são proibidos em Brampton 
e não são permitidos fogos de artifício em 
passeios, escolas e outras propriedades públicas.

Vai utilizar fogo de artifício no Diwali e a 
véspera de Ano Novo?  

Conselhos de segurança:
• Tenha água disponível para 

extinguir fogos de artifício num 
recipiente ou numa mangueira.

• Nunca acenda um fogo de 
artifício ou segure num fogo de 
artifício aceso na sua mão, para 
além de uma faísca.

• Depois de usar faíscas, colo-
que-as num recipiente com água 
para arrefecerem completamente 
antes de as eliminar.

Alargamento de entradas
Conheça as regras antes de planear alargar entradas: 
• Para estreitar ou alargar a parte da avenida (a área situada entre a 

estrada e o passeio), pode necessitar de uma autorização municipal.
• Para mudar a paisagem ou colocar vedações na sua propriedade, 

também pode necessitar de preencher um Pedido de Licença ao 
Município. Isto é necessário para os materiais (terra, pedra, cimento, 
relva, etc.) que serão utilizados na sua entrada.

• Existem restrições para as entradas com base na dimensão da sua 
propriedade

• Deve deixar, pelo menos, 0,6 m (dois pés) de paisagem permeável 
entre a sua entrada e a linha de lote lateral.

Visite brampton.ca contacte os serviços de Zoneamento no 
905.874.2090 para obter detalhes. 

O seu papel na elaboração do orçamento 
municipal
Todos os anos, o Município identifica prioridades, objetos e iniciativas 
que assegurem uma boa utilização de recursos. Como residente 
de Brampton, o seu contributo é essencial para todo o processo 
orçamental. Fique atento às datas de discussão do orçamento, que 
serão publicadas em brampton.ca.  

Em que consiste o processo orçamental? 

 1  Os Membros do Conselho facultam direções e informações 
sobre as prioridades estratégicas para orientar o processo 
orçamental

2 A Comissão de Orçamento avalia planos empresariais e faz 
recomendações ao Conselho

3 A avaliação inclui modificações e revisão das prioridades 
em matéria de necessidades (em linha com prioridades 
estratégicas, custos e intervenção pública)

4 O Conselho avalia as recomendações e aprova o orçamento

Estudo de financiamento de 
águas pluviais 
As águas pluviais são as águas que fluem para 
os nossos esgotos, ribeiros e lagos provenientes 
da chuva ou da neve derretida. O Município 
possui um sistema extenso em vigor para 
gerir estas águas pluviais, reduzindo o risco de 
inundações e erosão. 

Como muitos outros municípios, as águas 
pluviais de Brampton continuam a aumentar 
à medida que a nossa população aumenta e 
a infraestrutura envelhece. O Município está 
a estudar as necessidades e os custos atuais 
e estimados em matéria de águas pluviais e a 
explorar alternativas para pagar o investimento 
contínuo neste programa crucial. Visite www.
brampton.ca para saber mais e dar a sua 
opinião.
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As reuniões do Conselho Municipal realizam-se alternadamente às quartas-feiras às 9:30. Para mais detalhes, visite 
brampton.ca.

Mensagem da Presidente da Câmara
Brampton é a nona maior cidade do Canadá e a segunda com o 
crescimento mais rápido. A nossa população está entre as mais 
jovens, diversas e dinâmica de Ontário.
A Universidade Ryerson e o Sheridan College apresentaram 
uma candidatura à Província para trazer um campo univer-
sitário estimulante e singular para Brampton.  Garantir uma 
Universidade não foi fácil, mas agora todos os benefícios 
económicos e sociais inerentes, que têm sido uma prioridade para 
o nosso Município e os nossos residentes, estão ao nosso alcance. 
Os seus representantes eleitos e respetiva equipa estão a 

trabalhar no sentido de concretizar algo verdadeiramente extraordinário para Brampton. 
E o nosso empenho num investimento histórico na nossa Universidade, garante um futuro 
auspicioso para os nossos residentes, as nossas empresas e a nossa juventude.

Linda Jeffrey
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Programa de Basquetebol do 
Conselheiro Dhillon

Terças-feiras, 18:00 - 20:00
Escola Secundária Louise Arbour 

Novembro
Grande Festa da Abóbora

Quarta-feira, 1 de novembro
Garden Square 

Desfile/Serviço do Dia do Armistício 
(Remembrance Day)  

Sábado, 11 de novembro
Ken Whillans Square 

Iluminação da Árvore 

Sexta-feira, 17 de novembro
Ken Whillans Square

Mercado de Natal 

17 - 19 de novembro
Baixa de Brampton 

Desfile do Pai Natal

Sábado, 18 de novembro
Baixa de Brampton

Dezembro
Véspera de Ano Novo 

Domingo, 31 de dezembro
Baixa de Brampton

Janeiro de 2018

Levée de Ano Novo 
Data, local a confirmar

Gurpreet Dhillon 
Conselheiro Municipal 

DISTRITOS 9 e 10

John Sprovieri 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 9 e 10

Caros residentes dos Distritos 9 e 10, gostaria de vos agradecer o 
vosso contínuo apoio que me tem ajudado a identificar e resolver 
questões importantes nos nossos distritos, na nossa cidade, durante 
os últimos três anos. Seja devido à minha proposta de 2016 para 
criar aproximadamente 25 000 adicionais em Brampton, à minha 
proposta para aumentar a transparência e a responsabilidade ao 
disponibilizar a votação para o Conselho online numa base mensal, 
ou à minha presença na Comissão Blue Ribbon, que ajudou a trazer 
uma nova universidade para a nossa cidade, uma nova voz faz-se 
ouvir claramente.
Os resultados são importantes. Quando trabalhamos em conjunto 
para melhorar as vidas das nossas famílias e criar oportunidades para 
cada residente de Brampton, conseguimos atingir os nossos objetivos 
comuns.
Olhando para o futuro, a minha visão consiste em termos uma 
cidade próspera e conectada, onde os nossos filhos tenham acesso 
a empregos de nível superior, ensino superior, centros recreativos 
melhorados e trânsito seguro.
Isto só pode ser alcançado se considerarmos uma perspetiva mais 
abrangente e não contentarmo-nos com o status quo – a nossa 
cidade merece o melhor.
Atenciosamente,
Conselheiro Gurpreet Dhillon

Mensagem do Conselheiro Municipal Gurpreet Dhillon

Tem sido uma honra servir os residentes dos Distritos 9 e 10 como 
Conselheiro Regional. O trajeto e o crescimento que o nosso 
Município teve nos últimos anos é verdadeiramente notável. Muitos 
residentes expressaram o seu entusiasmo acerca dos desenvolvi-
mentos e a direção que temos seguido, incluindo a iminente inclusão 
de instalações de uma Universidade na nossa cidade, e a inauguração 
este ano da nova Biblioteca Springdale e a expansão do Centro 
Comunitário Gore Meadows.
Tenho o enorme prazer de anunciar que o projeto de expansão do 
Centro Comunitário Gore Meadows está na fase final. A nova fase 
melhorará ainda mais as instalações fornecendo várias funcionali-
dades e amenidades novas como, por exemplo, uma nova instalação 
aquática, um centro de fitness, um ringue de patinagem ao ar livre e 
muito mais.
Espero continuar a servir os residentes dos Distritos 9 e 10 e a 
trabalhar em conjunto em prol do progresso e do desenvolvimento. 
Sinta-se à vontade para contatar o meu gabinete diretamente para 
quaisquer informações ou perguntas adicionais.
Atenciosamente,
Conselheiro John Sprovieri

Mensagem do Conselheiro Regional Sprovieri

John Sprovieri 
905.874.2610 
john.sprovieri@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos 
Distritos 9 e 10:
Rupinder Kaur 
905.874.2635 
rupinder.kaur@brampton.ca

Gurpreet Dhillon 
905.874.2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

Anahadjeet (Jeet) Garewal 
905.874.5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca

 @COB_Wards9and10

Monóxido de Carbono (CO) 
– Reduza o Risco 
• Nunca utilize churrascos ou queimadores de 

propano e aquecedores dentro de casa ou na 
garagem.

• Nunca aqueça o motor de um veículo dentro 
da garagem.

• Solicite a um profissional qualificado para 
limpar o seu forno e a sua chaminé todos os 
anos.

• Mude o filtro do seu forno com regularidade.
• Tenha um detetor de CO funcional fora de 

todas as áreas de dormir.

Prevenção de Incêndios Domésticos 
• Evite incêndios domésticos permanecendo alerta. 

Nunca cozinhe quando se sentir sonolento, tiver 
consumido álcool, tomado medicação ou drogas 
como a marijuana

• Fique sempre na cozinha quando estiver a fritar, 
cozer e grelhar alimentos

Apanhe e Recolha  
os resíduos dos 
animais domésticos 
• Os proprietários de animais devem 

“apanhar e recolher” os resíduos 
dos seus animais de estimação 
nos espaços públicos  

• Quando for passear o seu cão, 
lembre-se de levar um saco de 
plástico. Quando recolher os 
resíduos, ate o saco e coloque-o 
no contentor do lixo mais próximo

Fazer reservas para eventos
Pretende reservar um espaço para um evento 
ou uma reunião comunitária? Brampton oferece 
uma variedade de áreas interiores e exteriores 
para grupos pequenos e grandes. Ligue 905.874.
BOOK para obter detalhes.


