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www.brampton.ca
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

Michael Palleschi 
905.874.2661 
michael.palleschi@brampton.ca

Doug Whillans
905.874.2606
doug.whillans@brampton.ca

Assistentes de Distrito Eleitoral 
Julie Lozinski 
905-874-2602 
julie.lozinski@brampton.ca

 
Brian Johnston 
905-874-5910 
brian.johnston@brampton.ca

 Councillor Michael Palleschi  Councillor Whillans
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Doug Whillans 
Conselheiro Regional 

DISTRITOS 2 e 6

Michael Palleschi 
Conselheiro Regional 
DISTRITOS 2 e 6

Mensagem dos Conselheiros

Estamos muito contentes por ter esta oportunidade de chegar até aos 
nossos residentes dos Distritos 2 e 6 com esta newsletter semestral. Este 
boletim comunitário está desenhado para o informar sobre assuntos de 
interesse, não só nos Distritos 2 e 6, mas por toda a Brampton. Esperamos 
que tire um momento para lê-lo.

Os Distritos 2 e 6 contêm um grande número de comunidades únicas e 
entusiasmantes. Algumas áreas têm uma longa história – Heart Lake, 
Churchville, por exemplo – enquanto outras são muito mais recentes, como 
Mount Pleasant Village. Os Distritos 2 e 6 continuam a evoluir, a desenvol-
ver-se, e a crescer – ao passo que Brampton continua a ser uma das cidades 
de mais rápido crescimento no Canadá. Estamos empenhados em garantir 
que todo o crescimento futuro dos Distritos 2 e 6 vá refletir e melhorar o 
passado histórico e diversidade quotidiana das nossas vizinhanças.

O propósito mais importante desta newsletter é envolve-lo na sua 
comunidade. Por favor, sinta-se à vontade para contactar qualquer um de 
nós; estamos aqui para ajudá-lo e representar os seus interesses. As suas 
sugestões e comentários são de um valor inestimável para construir uma 
comunidade em que continue a ter orgulho de chamar de lar.

Michael Palleschi Doug Whillans 
Regional Councillor City Councillor

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.

Mantenha-se em 
Contacto!

Mantenha-se atualizado 
sobre os assuntos 
importantes da comunidade, 
e subscreva as nossas 
notícias por e-mail.

Visite as nossas páginas no 
portal web do Conselho, 
em Brampton.ca – 
clique no botão “Boletim 
Comunitário” (“Community 
Update”) e subscreva-o!
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Governo Regional … A Posição de Brampton

Durante o ultimo mandato do Conselho Regional, foi tomada a decisão de começar a rever o modelo 
de governação da Região de Peel. Foi criada uma equipa de trabalho composta pelos Presidentes 
de Caledon, Brampton e Mississauga, o Presidente Regional, e as equipas séniores para elaborar 
relatórios sobre (i) a governação da Região de Peel; (ii) as opções para a eleição do Presidente 
Regional; e (iii) a composição do Conselho Regional. Este relatório será entregue este mês.

A posição da Cidade de Brampton sobre este assunto não tem rodeios. Se a Região de Peel continuar 
a ser uma entidade de governação, Brampton tem de ter uma representação no Conselho Regional 
que reflita a sua atual (e futura) população. Esta noção de ‘representação por população’ tem feito 
parte do sistema político do Canadá desde os tempos da Confederação. Para municípios de maior 
dimensão, como o nosso, é vital conseguir uma representação justa e equilibrada, particularmente 
em governos two-tier como o de Peel. Brampton continua a advogar pelo aumento da nossa repre-
sentação no Conselho Regional em quatro membros adicionais. Por outras palavras, os Conselheiros 
de Brampton deviam ter lugar na mesa do Conselho Regional, como acontece em Mississauga. Deste 
modo, as necessidades da nossa Cidade estarão igualmente representadas junto da Região de Peel, e 
os interesses dos nossos contribuintes estarão devida e inteiramente representados.

Construir a Comunidade

Ambos os nossos pais deram um significativo contributo a Brampton. 
O antigo Presidente Ken Whillans e o antigo Conselheiro Regional Paul 
Palleschi serviram a nossa cidade numa altura de enorme crescimento e 
desenvolvimento – eles ajudaram a dar forma à cidade que conhecemos 
e amamos hoje, e contribuíram de forma significante para lançar 
as fundações do sucesso futuro de Brampton. Eles tinham um claro 
sentido do compromisso de trabalhar com os seus residentes para o 
bem comum… um futuro forte, estável e previsível para a Cidade de 
Brampton. A isto chama-se ‘construir a comunidade’.

Estamos empenhados em construir em cima do forte sentido de 
comunidade que já existe nos Distritos 2 e 6. Trabalhando consigo, o 
Mercado de Produtores e as Noites de Cinema na Village Square de 
Mount Pleasant tornaram-se eventos ansiados pelos nossos residentes. 
Estes eventos incrivelmente bem-sucedidos chamam pessoas de todas 
as nossas vizinhanças, e, a bem da verdade, de vizinhanças por toda 
a cidade. Estes são magníficos eventos familiares e estão a tornar-se 
rapidamente numa marca da comunidade de Mount Pleasant Village.

Na comunidade de Heart Lake, os residentes locais trabalharam com um 
construtor/desenvolvedor, a equipa da cidade e connosco para chegar 
uma nova sub-divisão que seja complementar ao caráter existente 
da vizinhança; um desenvolvimento de revitalização suportado pelos 
residentes circundantes é um resultado pouco comum. Esta conclusão 
bem-sucedida foi o resultado de um longo e desafiante processo. O 
empenho dos nossos residentes e de todos os envolvidos no projeto 
acabou por culminar num enclave bem desenhado e atraente, que 
dá muito ao caráter de uma comunidade á muito establecida. A 
participação da vizinhança e o envolvimento positivo é a maior 
expressão de uma boa construção de comunidades.

Construir a Comunidade começa com vizinhos envolvidos e 
empenhados, que têm para a sua comunidade uma visão construtiva e 
orientada para o futuro. De mãos dadas com representantes e proprie-
tários locais igualmente comprometidos, o futuro dos Distritos 2 e 6 
continuará a respeitar o nosso orgulhoso passado, e a celebrar a nossa 
diversidade emergente, e isso significa que Brampton continuará a ter 
um futuro forte, estável e previsível.

A Sua Cidade. Os Seus Impostos. Participe.

A Cidade de Brampton começou a desenvolver o Orçamento 2017. Isto 
inclui a decisão sobre quanto dinheiro a Cidade vai necessitar para 
manter os atuais níveis de serviço e satisfazer futuras necessidades 
de infraestruturas. O Orçamento 2017 decidirá quanto será o imposto 
de propriedade, e como será gasto. Os residentes são encorajados a 
manter-se informados e a envolver-se no processo. Haverão muitas 
oportunidades para que os residentes deem a sua opinião. Visite 
Brampton.ca/budget para mais detalhes.

O que há de Novo nos Transportes de Brampton?

Em Setembro de 2016, os Transportes de Brampton vão introduzir um 
serviço de Züm aumentado, desde o Terminal da Baixa Oeste (Downtown 
Terminal east) pela Queen Street, fazendo ligação à GO Station de 
Mount Pleasant.

Os Transportes de Brampton continuam a crescer para acompanhar o 
crescimento da cidade e as solicitações dos utilizadores. Transportaram 
mais de 21 milhões de passageiros em 2015, um aumento de 3,7% em 
relação ao ano anterior.

Os Transportes de Brampton oferecem aos seus clientes uma frota que 
é 98% acessível, melhorias continuadas de serviços e a conveniência 
do cartão PRESTO. Os utilizadores podem aceder à informação sobre 
o próximo autocarro através do Next Ride – um serviço que dá 
informações em tempo real via SMS, e-mail e um site móvel. Para saber 
mais, visite bramptontransit.com e clique em Next Ride.

Para se manter atualizado sobre as melhorias de serviço e outros 
projetos, inscreva-se na nova e-newsletter dos Transportes de Brampton 
em bramptontransit.com.

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 requeri-
mentos 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

Para saber mais, visite brampton.ca/secondunits.

Pode também ver os anexos com 
os nomes de:

• Apartamentos de cave
• Moradia de duas unidades
• “Granny flats”
• “In-law suites”
• Apartamentos acessórios
• Suites/unidades secundárias

Os Conselheiros Whillans e Palleschi 
na abertura do Mercado de 
Produtores de Mount Pleasant

Passeio da Fama do 
Desporto de Brampton
Homenageie um Bramptoniano 
que tenha feito uma extraordinária 
contribuição para o desporto – 
nomeie um atleta, desenvolvedor, 
veterano ou equipa para o Passeio 
da Fama do Desporto de Brampton. 
As nomeações para os potenciais 
induzidos de 2017 devem ser feitas 
atá 15 de Dezembro de 2016.

Para saber os critérios de elegibi-
lidade e formulários de nomeação, 
visite bramptonsports.ca.

Carabram: Festival Multicultural da 
Amizade de Brampton

— 8 a 10 de Julho de 2016 
Carabram celebra a cultura diversa de Brampton através da música, 

dança, comida, arte e contadores de histórias. 
Visite carabram.org/ para mais informações.
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Mount Pleasant tornaram-se eventos ansiados pelos nossos residentes. 
Estes eventos incrivelmente bem-sucedidos chamam pessoas de todas 
as nossas vizinhanças, e, a bem da verdade, de vizinhanças por toda 
a cidade. Estes são magníficos eventos familiares e estão a tornar-se 
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uma nova sub-divisão que seja complementar ao caráter existente 
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residentes circundantes é um resultado pouco comum. Esta conclusão 
bem-sucedida foi o resultado de um longo e desafiante processo. O 
empenho dos nossos residentes e de todos os envolvidos no projeto 
acabou por culminar num enclave bem desenhado e atraente, que 
dá muito ao caráter de uma comunidade á muito establecida. A 
participação da vizinhança e o envolvimento positivo é a maior 
expressão de uma boa construção de comunidades.

Construir a Comunidade começa com vizinhos envolvidos e 
empenhados, que têm para a sua comunidade uma visão construtiva e 
orientada para o futuro. De mãos dadas com representantes e proprie-
tários locais igualmente comprometidos, o futuro dos Distritos 2 e 6 
continuará a respeitar o nosso orgulhoso passado, e a celebrar a nossa 
diversidade emergente, e isso significa que Brampton continuará a ter 
um futuro forte, estável e previsível.

A Sua Cidade. Os Seus Impostos. Participe.

A Cidade de Brampton começou a desenvolver o Orçamento 2017. Isto 
inclui a decisão sobre quanto dinheiro a Cidade vai necessitar para 
manter os atuais níveis de serviço e satisfazer futuras necessidades 
de infraestruturas. O Orçamento 2017 decidirá quanto será o imposto 
de propriedade, e como será gasto. Os residentes são encorajados a 
manter-se informados e a envolver-se no processo. Haverão muitas 
oportunidades para que os residentes deem a sua opinião. Visite 
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O que há de Novo nos Transportes de Brampton?

Em Setembro de 2016, os Transportes de Brampton vão introduzir um 
serviço de Züm aumentado, desde o Terminal da Baixa Oeste (Downtown 
Terminal east) pela Queen Street, fazendo ligação à GO Station de 
Mount Pleasant.

Os Transportes de Brampton continuam a crescer para acompanhar o 
crescimento da cidade e as solicitações dos utilizadores. Transportaram 
mais de 21 milhões de passageiros em 2015, um aumento de 3,7% em 
relação ao ano anterior.

Os Transportes de Brampton oferecem aos seus clientes uma frota que 
é 98% acessível, melhorias continuadas de serviços e a conveniência 
do cartão PRESTO. Os utilizadores podem aceder à informação sobre 
o próximo autocarro através do Next Ride – um serviço que dá 
informações em tempo real via SMS, e-mail e um site móvel. Para saber 
mais, visite bramptontransit.com e clique em Next Ride.

Para se manter atualizado sobre as melhorias de serviço e outros 
projetos, inscreva-se na nova e-newsletter dos Transportes de Brampton 
em bramptontransit.com.

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 requeri-
mentos 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

Para saber mais, visite brampton.ca/secondunits.
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os nomes de:

• Apartamentos de cave
• Moradia de duas unidades
• “Granny flats”
• “In-law suites”
• Apartamentos acessórios
• Suites/unidades secundárias

Os Conselheiros Whillans e Palleschi 
na abertura do Mercado de 
Produtores de Mount Pleasant

Passeio da Fama do 
Desporto de Brampton
Homenageie um Bramptoniano 
que tenha feito uma extraordinária 
contribuição para o desporto – 
nomeie um atleta, desenvolvedor, 
veterano ou equipa para o Passeio 
da Fama do Desporto de Brampton. 
As nomeações para os potenciais 
induzidos de 2017 devem ser feitas 
atá 15 de Dezembro de 2016.

Para saber os critérios de elegibi-
lidade e formulários de nomeação, 
visite bramptonsports.ca.
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Amizade de Brampton

— 8 a 10 de Julho de 2016 
Carabram celebra a cultura diversa de Brampton através da música, 
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Mensagem dos Conselheiros

Estamos muito contentes por ter esta oportunidade de chegar até aos 
nossos residentes dos Distritos 2 e 6 com esta newsletter semestral. Este 
boletim comunitário está desenhado para o informar sobre assuntos de 
interesse, não só nos Distritos 2 e 6, mas por toda a Brampton. Esperamos 
que tire um momento para lê-lo.

Os Distritos 2 e 6 contêm um grande número de comunidades únicas e 
entusiasmantes. Algumas áreas têm uma longa história – Heart Lake, 
Churchville, por exemplo – enquanto outras são muito mais recentes, como 
Mount Pleasant Village. Os Distritos 2 e 6 continuam a evoluir, a desenvol-
ver-se, e a crescer – ao passo que Brampton continua a ser uma das cidades 
de mais rápido crescimento no Canadá. Estamos empenhados em garantir 
que todo o crescimento futuro dos Distritos 2 e 6 vá refletir e melhorar o 
passado histórico e diversidade quotidiana das nossas vizinhanças.

O propósito mais importante desta newsletter é envolve-lo na sua 
comunidade. Por favor, sinta-se à vontade para contactar qualquer um de 
nós; estamos aqui para ajudá-lo e representar os seus interesses. As suas 
sugestões e comentários são de um valor inestimável para construir uma 
comunidade em que continue a ter orgulho de chamar de lar.

Michael Palleschi Doug Whillans 
Regional Councillor City Councillor

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.

Mantenha-se em 
Contacto!

Mantenha-se atualizado 
sobre os assuntos 
importantes da comunidade, 
e subscreva as nossas 
notícias por e-mail.

Visite as nossas páginas no 
portal web do Conselho, 
em Brampton.ca – 
clique no botão “Boletim 
Comunitário” (“Community 
Update”) e subscreva-o!
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