
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   
 

Brampton procura obter financiamentos equitativos e oportunos a nível 
federal e provincial para aproveitar o potencial económico 

O município contribui para as discussões pré-orçamentais 2020 a nível federal e 
provincial 

 

BRAMPTON, ON (25 de janeiro de 2020) – A Cidade de Brampton defende uma série de prioridades 

essenciais integradas nas discussões pré-orçamentais 2020 dos governos federal (Federal) e 

provincial (Provincial). 

Hoje, durante uma reunião com os membros do Parlamento – Ruby Sahota, Kamal Khera, Maninder 
Sidhu, Ramesh Sangha e Sonia Sidhu – o Presidente do Conselho Municipal, Patrick Brown, partilhou 
pormenores dos pedidos orçamentais que o Município apresentou ao governo federal. Discutiram a 
importância do financiamento transitório permanente e a necessidade de reforçar a infraestrutura de 
Brampton para fazer face ao rápido crescimento populacional. Também foi abordada a importância das 
iniciativas sustentáveis, tais como Riverwalk e o seu papel na mitigação das alterações climáticas e 
respetiva adaptação. 

O documento de apresentação da proposta ao governo provincial (Provincial submission document) foi 
apresentado ao primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, pelo Presidente do Conselho Municipal, 
Patrick Brown, na reunião de ontem (24 de janeiro). Discutiram os assuntos mais urgentes de 
Brampton, tais como o subfinanciamento crónico na área da saúde e a necessidade de financiamento 
imediato para apoiar o alargamento do Peel Memorial Hospital e uma terceira instalação de cuidados 
de saúde. O Presidente Brown também agradeceu o comunicado de financiamento da Província no 
valor de $20.5 milhões destinado às iniciativas de segurança comunitária e prevenção do crime da 
Polícia Regional de Peel. Na reunião também foi abordada a necessidade de colocar câmaras CCTV 
nas vias rápidas 410 e 403 para combater o crime com armas de fogo e a escassez dos recursos 
judiciais no tribunal de Brampton no âmbito da Lei Provincial de Crimes (shortage of judicial resources 
at the Provincial Offences Act (POA) court house in Brampton. 

O Presidente do Conselho Municipal solicitou que o Conselho e os funcionários municipais recebam 
regularmente atualizações do governo federal sobre as prioridades federais da Cidade, os pedidos de 
orçamento atuais e futuras oportunidades de acesso a novos financiamentos. 

Apresentamos abaixo os pontos mais relevantes de ambas as propostas pré-orçamentais. Os 

documentos completos estão disponíveis no sítio Web do Conselho Municipal (City’s website). 

 Um modelo de atribuição equitativa de verbas que reconheça e atenue as pressões 
enfrentadas pelos sistemas de transporte Brampton Transit e Züm em rápido crescimento. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

 Compromisso de financiamento para alargamento da Hurontario-Main St. LRT para a estação 
Downtown Brampton GO, enquanto decorre o trabalho em matéria de Avaliação Ambiental.  

 Apoiar o Riverwalk, um projeto de transformação que irá aproveitar o potencial económico na 
baixa de Brampton. Espera-se que acrescente mais de $256 milhões à economia canadiana e 
crie 2200 empregos a tempo inteiro. 

 Financiamento equitativo e imediato no domínio da saúde com vista a cessar o «exercício da 
medicina nos corredores» em Brampton, alargar a Fase II do Peel Memorial Centre, e financiar 
um terceiro hospital em Brampton. 

 Estabelecer uma Universidade de Brampton e ajudar a criar mais oportunidades para o ensino 
universitário. Uma sondagem da Mainstreet Research mostra que 83% dos residentes de 
Brampton querem uma Universidade em Brampton 

 Aumentar a partilha de dados específicos sobre Brampton entre todos os níveis de governo 
para permitir uma abordagem global à segurança e bem-estar da comunidade. 

Citações 

«Nesta nova década, as cidades definem-se pelo modo como conseguimos gerir o crescimento de 
forma sustentável, criar empregos e transportar pessoas e bens eficazmente. É crucial que 
colaboremos com os nossos parceiros federais e provinciais para assegurar financiamentos 
adequados e equitativos para uma série de projetos que visam aproveitar o potencial económico da 
cidade, para Ontário e o Canadá. Brampton agradece os recentes investimentos na segurança 
comunitária, os quais demonstram que os esforços de defesa integrados e em curso estão a favorecer 
as prioridades da nossa comunidade. Também contamos com o apoio contínuo de ambos os níveis de 
governo para construir a nossa comunidade através da criação de oportunidades de negócio, ensino 
universitário, cuidados de saúde eficazes e acessibilidade para todos.» 

-        Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«Todos os anos, milhares de pessoas escolhem Brampton para viver, trabalhar e divertir-se. O nosso 
crescimento é uma história irresistível que gostaríamos de reforçar ainda mais através do apoio dos 
governos federal e provincial. Continuaremos a contar com a participação dos nossos parceiros 
governamentais em mais iniciativas de colaboração associadas ao nosso Termo das Prioridades do 
Conselho Municipal e à Visão Brampton 2040.» 

-        David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton   
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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. 

 

 

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


 

 

 
 
 
  

 

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 
  

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

