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TTY: 905.874.2130

Eventos
Junho
Junho é o Mês da Recreação
1 a 30 de Junho, Verifique junto do 
seu Centro Recreativo quais são as 
atividades

Festa da Primavera 
(Springfest)
3 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Knightsbridge 
10 de Junho, das 12:00 às 15:00, 
Centro Recreativo Sénior Flower City

CeleBRAMPTON
Sábado, 11 de Junho, das 11:00 às 16:00 
Baixa de Brampton

Mercado de Produtores 
de Brampton
Baixa de Brampton (Sábados) 
18 de Junho a 8 de Outubro,  
das 7:00 às 13:00
Main Street e Queen Street

Mount Pleasant Village  
(Quintas-feiras) 
23 de Junho a 6 de Outubro, das 
16:00 às 20:00 
(até às 19:00 a partir de 8 de Setembro) 
Village Square em Mount Pleasant

Julho
Celebração do Dia do Canadá
Sexta-feira, 1 de Julho,  
das 12:00 às 22:00 
Chinguacousy Park

Campos de Verão
4 Julho a 2 de Setembro

Agosto
Casa Aberta aos Séniores
8 de Agosto, das 12:00 às 15:00 
Centro Recreativo Sénior Flower City 

Jogos Canadá 55+
16 a 19 de Agosto, Várias localizações

Veja as reuniões do Conselho Municipal às quartas-feiras, pelas 9:30, em direto no canal Rogers Cable.  
Visite Brampton.ca ou rogerstv.com

John Sprovieri 
905-874-2610 
john.sprovieri@brampton.ca

Gurpreet Dhillon 
905-874-2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral – Distritos 
9 e 10:
Rupinder Kaur 
905-874-2635 
rupinder.kaur@brampton.ca

Anahadjeet (Jeet) Garewal 
905-874-5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca

 @COB_Wards9and10

Gurpreet Dhillon 
Conselheiro Municipal 

DISTRITOS 9 e 10

John Sprovieri 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 9 e 10

Conheça o Conselheiro Regional 
John Sprovieri

Nascido em Itália, John Sprovieri tem servido 
fielmente os seus residentes no Conselho Municipal 
de Brampton desde 1988, e no Conselho Regional de 
Peel nos últimos 14 anos. Reformou-se da Ford em 
Brampton em 2000, ao fim de 36 anos, e está agora 
focado apenas nos seus deveres com o Conselho. 
O Conselheiro Sprovieri tem estado ativamente 
envolvido na comunidade desde os seus 18 anos, 
partilhando o seu entusiasmo com grupos de jovens, 
a Associação de Pais e Professores local, e como 
treinador de futebol. Ele também participa na Knights 
of Columbus, uma organização voluntária que apoia 
instituições de solidariedade locais.

“Tem sido uma honra e um prazer servir os residentes 
dos Distritos 9 e 10 desde 1988, e trabalhar 
duramente para fazer de Brampton uma cidade melhor 
para todos.”

Conheça o Conselheiro Municipal 
Gurpreet Dhillon

O Conselheiro Dhillon é natural de Windsor, mas tem 
Brampton como lar por mais de 15 anos. Tem dois 
filhos com a sua esposa, e planeia vê-los crescer em 
Brampton. No seu primeiro mandato, o Conselheiro 
Dhillon continua a trabalhar afincadamente todos 
os dias para assegurar que todos tem oportuni-
dades iguais e justas em Brampton. Tem trazido 
moções ao Conselho que se centram em proteger 
os residentes, incluindo a melhoria dos serviços de 
táxi e banir vendas enganosas de serviços porta-a-
-porta. O Conselheiro Dhillon gere um programa de 
basquetebol jovem, e advoga a vinda de um centro 
recreativo sénior para a zona Este.

“Sinto-me honrado de servir as famílias de Brampton 
e cuidar dos seus melhores interesses. Os meus focos 
são a juventude e os contribuintes, e planeio manter 
ambos no topo das minhas prioridades.”

Fluoretos

A presença de fluoretos na nossa água canalizada tornou-se num grande problema em 
Brampton. Ajudar os residentes a entender os efeitos dos fluoretos é importante para o 
Conselheiro Sprovieri. Ele tem trabalhado com a Região para encontrar os aspetos positivos 
e negativos dos fluoretos, e se devem estes ser removidos da nossa água canalizada.

Para mais informações, contacte diretamente o nosso gabinete sobre como pode ajudar.

O Conselho Aborda o Ride-sharing

Para operar em Brampton, os carros de táxi e limusinas têm de estar licenciadas pela 
Cidade. Recentemente, empresas de ride-sharing não licenciadas, como a Uber, têm sido 
uma realidade crescente. A Cidade está preocupada que estes operadores não-licenciados 
tenham falta ou inexistência de seguros de veículos, formação, verificações de registo 
criminal e de condutor, e inspeção aos veículos.

Para ajudar a criar um ambiente de operação igualitário, a Cidade está a rever os seus 
Regulamentos de Mobile Licensing. Temos estado a avaliar opções para regular de forma 
igual todos os operadores (táxis, limusinas, empresas de ride-sharing, etc), para que sejam 
mais seguros para si. Os trabalhos estão em curso e é vital ter a opinião da indústria e da 
comunidade. As atualizações estão disponíveis em Brampton.ca.

Até que o novo Regulamento esteja finalizado, se escolher usar serviços não-licenciados 
como a Uber, por favor, tenha cautela. Faça a sua pesquisa e busque segurança absoluta, 
seguros e os seus direitos no caso de haver um acidente ou outro problema com o serviço 
ao cliente.

A família Dhillon: Kawaljit, Karam Singh, Shabaig Singh, Gurpreet.

O Conselho Municipal de Brampton ouve os delegados que são a favor do banimento do 
ride-sharing em Brampton.



Mensagem da Presidente

Brampton é uma das cidades no Canadá mais diversas e em mais rápido desenvolvimento e mais de 600,000 pessoas 
têm orgulho em chamar-lhe lar. 
Os meus colegas do Conselho, bem como toda a equipa da Cidade de Brampton, estão focados em construir e manter 
uma cidade habitável, ativa, vibrante e saudável.

A visão do seu Conselho para Brampton é a de uma cidade ligada, que seja inovadora, inclusiva e audaz. Como 
equipa, todos trabalhamos juntos para levar a cidade mais adiante através das nossas prioridades estratégicas de: Boa 
Governação, Crescimento Inteligente, Movimentar e Ligar, e Comunidades Fortes.

Acredito que um forte envolvimento da comunidade é a pedra basilar da construção de uma cidade que vá de encontro 
às necessidades de um lugar jovem, bem educado e diverso, que está no limiar de muitas coisas grandes. Desde que ocupou o cargo, este Conselho 
tem estado comprometido a comunicar-se e ligar-se convosco – os nossos residentes – em muitos assuntos importantes de Brampton. Durante 
os próximos anos, a Cidade irá aproximar-se de vós acerca de muitos assuntos importantes de construção, como: O Plano Diretor de Parques e 
Recreação, envolvimento jovem, o Plano Oficial da Cidade, e claro, os nossos Orçamentos.

Todos nós no Conselho estamos expectantes por ouvir a vossa opinião, e trabalhar em conjunto para construir uma Brampton melhor.

Comissão de Notáveis para a Universidade

A Cidade de Brampton está interessada em tornar-se parceira de 
uma universidade do Ontário para preparar a resposta a chamada do 
Ministério da Educação, Colégios e Universidades.

Para apoiar esta parceria, a Presidente Linda Jeffrey e o Conselho 
Municipal de Brampton nomearam uma Comissão de Notáveis (Blue 
Ribbon Panel) para dar recomendações sobre o estabelecimento de uma 
universidade em Brampton.

O Presidente da Comissão é o antigo Ministro da Coroa do Ontário, 
William G. Davis, e inclui representantes dos Conselhos Municipal 
e Regional, incluindo o Conselheiro Dhillon, e líderes educativos, 
empresariais e comunitários influentes. Saiba mais em Brampton.ca, 
em City Hall > Corporate Initiatives.

Visita aos Parques/Municipal 101

No ano passado, o Conselheiro Dhillon lançou a primeira Visita aos 
Parques dos Distritos 9 e 10 – uma oportunidade para os residentes 
se encontrarem com ele nos seus parques locais, para discutir 
assuntos importantes da vizinhança. Foi também uma excelente 
forma dos residentes expressarem as suas preocupações e saberem as 
atualizações sobre assuntos importantes do Conselho Municipal. Este 
ano, o Conselheiro Dhillon planeia envolver os residentes em sessões 
informativas Municipal 101 locais. Mais detalhes em breve!

Centro Comunitário e Biblioteca de Gore Meadows

A Fase 2 do Cento Comunitário de Gore Meadows chegará em breve, 
totalmente equipada com;

Arenas ao ar-livre, piscina, parque de patinagem, e uma área de fitness 
melhorada. 
Saiba mais acerca deste projeto em Brampton.ca em Residents > 
Community Centres

Anexos

Os anexos são permitidos em moradias independentes, semi-indepen-
dentes e casas de cidade em Brampton, sujeitas a requisitos e restrições 
de zoneamento. De modo a que sejam legais, os anexos devem estar 
registados junto da Cidade de Brampton. Um anexo é uma unidade 
residencial autónoma localizada numa casa. Pode ser qualquer parte da 
casa, incluindo a cave.

Registar um anexo é um processo único, para tornar a moradia segura 
para os residentes de ambas as unidades. Para ser legal, um anexo deve 
estar registado junto da Cidade de Brampton e cumprir os seguintes 
requerimentos gerais:

• Cumprir o Regulamento de Zoneamento
• Cumprir o Código de Construção e de Incêndios
• Cumprimento com a Autoridade de Segurança Elétrica (Eletrical 

Safety Authority)
• Verificação do seguro do proprietário
• Pagamento de todas as taxas necessárias

Precisam-se Voluntários!
Torne-se um embaixador da sua cidade, e voluntarie-se para ser 
parte dos Jogos Canadá +55. Com uma grande variedade de funções 
disponíveis (especialista em desporto, serviços de alimentação, 
hospitalidade e voluntários gerais dos Jogos), temos algo para todas 
as apetências, interesses e habilidades.

Benefícios do voluntariado:

• Ligue-se – divirta-se, conheça novas pessoas e seja parte de 
uma equipa

• Aprenda e desenvolva novas habilidades
• Obtenha experiência no terreno enquanto cumpre as 40 horas 

de serviço comunitário necessárias para concluir o ensino 
secundário

Visite c55plusgames2016.ca para informações e para se registar.
O Conselheiro Dhillon envolve os jovens na sua atividade semanal de 
basquetebol livre, enquanto trabalha para construir um futuro seguro 

para eles em Brampton

Voluntários locais trabalham com o Conselheiro Sprovieri para ajudar 
a plantar árvores.

Atualizações de Obras

Countryside Drive 
(entre Airport Road e Goreway Drive)
A construção de duas pontes perto de Goreway Drive e Countryside 
Drive continua – uma a norte da interseção e outra a este. A interseção 
será afetada até que os trabalhos estejam completos, o que é expetável 
no fim do outono de 2016.

Fernforest Drive
A Cidade está em processo de implementar uma acalmia de tráfego 
pela Fernforest Drive, entre a Sandalwood Parkway East e a Bovaird 
Drive East. Estes trabalhos envolvem pintar uma linha central amarela 
em Fernfores, e designar ambos os lados da estrada como “bermas 
urbanas”. Uma berma urbana é um pedaço da estrada destinado aos 
utilizadores não motorizados, incluindo ciclistas e peões. Espera-se que a 
obra esteja completa em Setembro de 2016 (pendente da aprovação do 
Conselho na altura da publicação).

Espera-se que o alargamento da Bramalea Road (de duas para quatro 
faixas) entre Countryside e Mayfield, tenha início no final de Junho/
princípio de Julho de 2016.

A Countryside Drive de Goreway para McVean, e a Goreway Drive 
de Countryside para Mayfield estarão fechadas ao trânsito desde Junho 
até Novembro de 2016.

A Torbram Road desde Countryside ate Mayfield estará fechada ao 
trânsito desde Junho até Outubro de 2016.

Contorne Obras na Estrada
Visite brampton.ca/roadworks 
para atualizações diárias
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e cuidar dos seus melhores interesses. Os meus focos 
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