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A Cidade lança o Grupo de Trabalho do Presidente do Conselho Municipal 
relativo a um plano faseado para reabertura de instalações e retoma dos 

serviços da Cidade em segurança 

BRAMPTON, ON (22 de abril de 2020) – Hoje, a Cidade anunciou um Grupo de Trabalho do 
Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s Working Group) que dará início ao processo de 
planeamento detalhado para a eventual reabertura das instalações da Cidade e a retoma gradual de 
programas e serviços afetados, continuando a dar prioridade à saúde e segurança da comunidade. 

Liderado pelo Conselheiro Regional Martin Medeiros e com a orientação do Gabinete de Gestão de 
Emergências de Brampton (Brampton Emergency Management Office), o grupo de trabalho irá centrar-
se na reabertura das instalações da Cidade de uma forma segura e ponderada. O grupo irá dar 
conselhos sobre os processos que visam orientar os grupos de trabalho COVID-19 especializados 
durante o regresso faseado para que os residentes, empresas e funcionários continuem a receber o 
apoio que necessitam. O grupo irá liderar discussões com as partes interessadas com níveis diferentes 
de governo, grupos de utilizadores no domínio dos desportos e artes, e associações de residentes 
sobre as suas necessidades de segurança e resultados desejados. 

Na qualidade de Presidente dos Serviços Humanos (Human Services) para a Região de Peel (Region 
of Peel), o Conselheiro Medeiros e o grupo de trabalho basear-se-ão nos conselhos da Saúde Pública 
de Peel (Peel Public Health), dos Governos de Ontário e do Canadá, e colaborarão com os quatro 
Grupos de Trabalho do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s Task Forces) da Cidade. O grupo 
irá aconselhar o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) sobre os contributos dos residentes e da 
comunidade empresarial para aceder aos serviços da Cidade, as alterações de serviços necessárias, 
conforme aconselhado pelas autoridades sanitárias, e as oportunidades para novas formas para a 
Cidade realizar negócios. O grupo também irá explorar o conjunto de oportunidades de financiamento 
disponíveis a partir de outros níveis de governo que irão ajudar a mitigar os impactos financeiros da 
COVID19 nas operações da Cidade. 

Estes detalhes e conselhos serão partilhados com o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) e 
considerados pelo Conselho Municipal (City Council) numa data futura. 

Em 16 de março, a Cidade tinha encerrado as instalações da Cidade, incluindo a Câmara Municipal 
(City Hall) e cancelado programações e eventos específicos. O Estado de Emergência (State of 
Emergency) foi declarado na Cidade de Brampton em 24 de março. Desde essa altura ocorreram 
outros encerramentos e os cancelamentos de eventos e festivais da Cidade estão em vigor até 2 de 
julho de 2020. Presentemente, as instalações da Cidade permanecem encerradas até nova ordem. 

Para obter as mais recentes atualizações e perguntas frequentes (FAQ), 
visite: www.brampton.ca/COVID19. 

 

http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

Citações 

«O anúncio da Província no início desta semana sobre os progressos realizados simboliza a 
esperança e o trabalho árduo de muitos. Sinto-me encorajado pela ação coletiva da nossa 
comunidade, mas sei que ainda temos um longo caminho a percorrer na nossa luta contra este vírus. 
Embora o nosso foco passe da resposta de emergência para a reabertura da Cidade, a nossa principal 
prioridade continua a ser a saúde e a segurança da nossa comunidade. Todos temos um papel a 
desempenhar no nosso regresso e lembro aos residentes que devem continuar a praticar o 
distanciamento físico e a seguir os conselhos da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health).» 

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

«Os residentes e empresas de Brampton estão a trabalhar arduamente e de forma resiliente. Juntos, 
traçaremos um caminho para a reabertura da Câmara Municipal (City Hall) que presta os serviços 
importantes a que os residentes recorrem, mas vamos fazê-lo de uma forma segura e faseada. O 
Grupo Consultivo do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s Advisory Group) dará conselhos que 
assegurem a continuidade dos apoios fornecidos pelos Grupos de Trabalho (Task Forces) e a 
conceção de uma abordagem prudente para retomar o conjunto de serviços fornecido pela Cidade e 
que apoia as nossas vidas diárias.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional, Distritos 3 e 4 

«A reabertura da Cidade vai exigir um plano cuidadoso que considere uma série de elementos e dê 
prioridade aos conselhos dos nossos especialistas de saúde. Estabelecer este grupo de trabalho agora 
dará à nossa equipa o tempo necessário para desenvolver ponderadamente a nossa abordagem e 
assegurar que quando for seguro fazê-lo, estamos totalmente preparados para reabrir as instalações e 
retomar os negócios e a programação.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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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 
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