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

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

Elaine Moore 
Conselheira Regional 

DISTRITOS 1 e 5

Grant Gibson 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 1 e 5

O Passeio Ribeirinho Etobicoke Creek; a proposta da Universidade; o 
Plano Diretor de Parques e Recreação: cada um destes projetos está 
preparado para ajudar a promover Brampton e a baixa a um novo nível 
de excelência. Queremos agradecer aos residentes que se envolveram 
e contribuíram para a estrutura e visão da sua cidade. Através das 
suas opiniões estão a acontecer grandes coisas. Os melhoramentos 
centram-se agora nas obras, no sentido de beneficiar a nossa infraes-
trutura para o ano 2031 e mais além. Estes projetos materializaram-se 
sob a direção do Conselho e a liderança do nosso CAO, Harry Schlange, 
e da equipa de profissionais dedicados que ele reuniu para a nossa 
cidade ter sucesso. Juntos estamos a construir uma Brampton, de que 
todos nos orgulhamos chamar de casa. Servimos como Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Serviços de Planeamento e 
Desenvolvimento do Município e reconhecemos que Brampton 
necessitava de aproveitar oportunidades, não só para corrigir a infraes-

trutura existente ou as lacunas de programação, mas para fazer grandes 
planos para o futuro.  Estamos a explorar oportunidades para investir 
em programas que beneficiem as nossas vizinhanças e atraiam parcerias 
no setor privado e dólares de investimento. Como Município, é isto que 
pretendemos quando dizemos que Brampton está a ficar “Pronta para o 
Futuro”. No dia 21 de junho, o Conselho aprovou o nosso Plano Diretor 
de Parques e Recreação orientado para os cidadãos. Estamos entusias-
mados acerca do documento final e gostaríamos de encorajar todos a 
reservar um momento para visitar o website do Município em www.
brampton.ca e fazer uma avaliação. Gostaríamos também de o encorajar 
a continuar a partilhar a sua visão de Brampton através das diferentes 
casas abertas, online, ou através do nosso gabinete.

Grant e Elaine

Elaine Moore 
905.874.2601 
elaine.moore@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral dos 
Distritos 1 e 5:
Cindy Tate 
905.874.3619 
cindy.tate@brampton.ca

Grant Gibson 
905.874.2605 
grant.gibson@brampton.ca

Dani Jandu 
905.874.5946 
dani.jandu@brampton.ca

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.

O passeio não é Escorrega
Mantenha os passeios seguros para todos, limpando devidamente a neve. Se vive numa 
casa com esquina, desobstrua a parte frontal e lateral. Se vir passeios obstruídos na sua 
rua no dia subsequente à queda de neve, contacte o 311 para alertar o Município.  

 @BramWards_1and5                Distritos 1 e 5, Município de Brampton 



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.

O Projeto Capital da Baixa da Região de Peel para substituir o sistema 
de conduta de águas e substituir e/ou reabilitar os esgotos sanitários 
envelhecidos na baixa e na área circundante está programado para a 
primavera de 2018. Está a ser coordenado com outros melhoramentos 
de serviços públicos, no domínio dos esgotos, hidroelétrica, gás e 
telecomunicações. O projeto global estende-se do Williams Parkway à 
Harold Street e à Centre Street até à McLaughlin Road. A primeira fase 
de construção, programada para começar na primavera de 2018, inclui:
• Queen Street entre Mill Street e Scott Street – revestimento novo do 

sistema de conduta de águas e esgotos sanitários 
• Main Street entre Nelson Street e Wellington Street  – novo sistema 

de conduta de águas e esgotos sanitários
• Chapel Street entre Queen Street e Wellington Street East  – novo 

sistema de conduta de águas e esgotos sanitários
• Revestimento do esgoto sanitário em Elizabeth Street South, Mary 

Street (entre Queen Street e Armstrong Street) e na Maple Avenue
• Moore Crescent – novo sistema de conduta de águas e esgotos 

sanitários
• George Street a norte de Nelson Street – novo sistema de esgotos 

sanitários

Para mais informações sobre o projeto vá a peelregion.ca/
downtownbrampton ou envie um e-mail para simon.hopton@
peelregion.ca

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.

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.

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

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? 

Atualização sobre 443 Centre Street
No dia 25 de julho, o Tribunal de Justiça deu ordem de demolição 
integral da casa inacabada na 443 Centre Street North até ao fim 
de novembro.

A maior parte da casa foi removida, tendo ficado apenas os 
alicerces. O material que se acumulou à volta da propriedade 
permanecerá até a demolição estar totalmente concluída. Se 
isto não for realizado até ao fim de novembro, o Município está 
preparado para concluir o processo.

Esta comunidade foi considerada uma vizinhança desenvolvida e 
o Município estabeleceu regras adicionais em vigor para garantir 
que qualquer novo desenvolvimento seja concebido para manter e 
preservar o caráter da vizinhança.

 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

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.  

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.

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.

Guia Recreativo Outono/Inverno 

O Guia Recreativo Outono/Inverno de 
Brampton já está disponível Solicite 
um em qualquer centro recreativo ou 
veja online. Pesquise programas e crie 
o seu próprio guia recreativo persona-
lizado em  
www.brampton.ca/recreationsearch

Atualização sobre o Projeto Capital na Baixa de Brampton (Downtown Brampton Capital Project) 
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