
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

A Câmara Municipal de Brampton decreta uma Emergência de Saúde 
 
BRAMPTON, ON (22 de janeiro de 2020) – Na reunião de hoje, a Câmara Municipal de Brampton 
aprovou por unanimidade uma moção para decretar uma Emergência de Saúde em Brampton. 
 
A moção foi apresentada pelo Conselheiro Municipal Harkirat Singh e apoiada pelo Presidente da 
Câmara Patrick Brown e todos os Conselheiros. A moção deliberou que se realizasse o seguinte: 
 

 Decretar uma Emergência de Saúde para a Cidade de Brampton; e 

 Solicitar ao Diretor Administrativo (CAO - Chief Administrative Officer) e aos funcionários 
qualificados da Câmara para colaborarem com o Sistema de Saúde William Osler (WOHS - 
William Osler Health System), a Província de Ontário e o Governo do Canadá, de modo a 
conceder urgentemente um financiamento ao Brampton Civic Hospital e ao Peel Memorial 
Centre destinado a cuidados de saúde de primeira linha. Pretende-se, assim, garantir o seu 
pleno funcionamento em matéria de efetivos e recursos para que seja prestado um 
atendimento imediato aos pacientes com segurança e qualidade; e 

 Solicitar ao CAO e aos funcionários qualificados da Câmara para colaborarem com o Sistema 
de Saúde William Osler (WOHS - William Osler Health System), a Província de Ontário e o 
Governo do Canadá, de modo a assegurar a existência de um Departamento de Emergência 
totalmente operacional e serviços hospitalares adequados com um acréscimo de camas de 
hospital. Pretende-se que o número de camas de hospital seja equivalente à média provincial 
per capita, sendo necessárias 850 camas suplementares, no Peel Memorial Centre no 
desenvolvimento da Fase II do Peel Memorial Centre para a Saúde e o Bem-estar Integrados, a 
realizar no âmbito do atual mandato do Governo Provincial; e 

 Enviar uma cópia desta Resolução ao Ministro da Saúde, a todos os Deputados do Parlamento 
Provincial de Brampton, ao Gabinete do Primeiro-Ministro, a todos os Deputados dos Partidos 
da Oposição no Parlamento Provincial, a todos os Membros do Parlamento Federal de 
Brampton, ao Presidente e CEO do Sistema de Saúde William Osler (William Osler Health 
System), ao Brampton/Etobicoke e Equipa Regional de Saúde de Ontário e à Região de Peel. 
 
 

 
Em dezembro, o Conselho aprovou uma resolução que identificava as necessidades exclusivas e 
urgentes do sistema de saúde de Brampton, incluindo enormes défices de financiamento, longos 
períodos de espera e o exercício da medicina nos corredores do hospital. A resolução requeria uma 
ação imediata da parte de todos os prestadores do sistema de saúde. 
 
A Cidade realizou muitas iniciativas para solicitar mais financiamento e apoio para o sistema de saúde 
de Brampton. Estas incluem apresentações aos representantes federais e provinciais nas conferências 
anuais para a Federação de Municípios Canadianos e a Associação de Municípios de Ontário. Com 
base no próximo processo de Proposta orçamental para ambos os níveis de governos apelámos aos 
governos provinciais e federais, e promovemos a campanha de apoio à saúde #FairDealForBrampton, 
com vista a aumentar a sensibilização e apoiar as questões relativas aos à saúde de Brampton.   
 
 
 



 

 

 
Até à data, a campanha #FairDealForBrampton campaign reuniu 18 000 assinaturas de residentes 
numa petição para que a Província supere o défice de financiamento dos cuidados de saúde entre 
Brampton e outros municípios, disponibilize financiamento e apoio para o alargamento de instalações e 
serviços no Peel Memorial Centre e disponibilize financiamento para uma terceira instalação de 
cuidados de saúde em Brampton. 
 
Citações 
 
«O sistema de saúde de Brampton precisa urgentemente de financiamento e apoio do governo 
provincial. Em nome da Câmara Municipal de Brampton, não ficaremos de braços cruzados. 
Decretámos oficialmente uma Emergência de Saúde em Brampton, e solicitamos uma ação e uma 
resposta imediatas da parte de todos os prestadores do sistema de saúde para fazermos face às 
necessidades urgentes da nossa comunidade.» 
 

- Presidente da Câmara Patrick Brown 
 
«Na qualidade de grande cidade com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton merece um 
sistema de saúde justo e adequado. Os pacientes estão a morrer nos corredores do único hospital 
existente na cidade. Chegou o momento de exigirmos um acordo justo em matéria de saúde e pôr 
termo ao exercício da medicina subfinanciada nos corredores superlotados do hospital. Brampton não 
pode esperar!» 
 

- Rowena Santos, Presidente, Serviços Comunitários 
 
«A apresentação desta moção hoje foi absolutamente crucial. O exercício da medicina nos corredores 
superlotados do hospital de Brampton é usado constantemente como exemplo daquilo que é uma crise 
de saúde a nível nacional. Brampton merece a sua quota-parte e os nossos residentes merecem 
usufruir de um direito básico como é o acesso aos cuidados de saúde adequados.» 
 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal, Distritos 9 e 10 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas.  As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 

atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 

 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

http://www.fairdealforbrampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 
 
 
  

 

  

 


