
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprova 
alterações nas taxas de utilização para apoiar os residentes, empresas e 

grupos comunitários 

BRAMPTON, ON (29 de maio de 2020) – Esta semana, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton 
City Council) aprovou alterações à sua Lei da Taxa de Utilização (User Fee By-law) para ajudar a 
reduzir os impactos financeiros da COVID-19 na comunidade. 

Na sua reunião de quarta-feira, o Conselho (Council) aprovou a REDUÇÃO de um GRANDE número 
de taxas de utilização de 2020 (ou seja, as taxas de utilização atuais) para o valor das taxas de 2019 
nas áreas da recriação, artes performativas, serviços para instalações, serviços de incêndio e 
emergências, serviços legislativos, bem como parques e silvicultura. Estas alterações entram em vigor 
em 1 de julho de 2020, e resultam numa poupança de cerca de $1,021,000 até ao fim do ano. 

A Cidade está empenhada em fornecer inúmeros programas e serviços aos residentes, que se 
encontram acessíveis e proporcionam um bom aproveitamento do dinheiro despendido. As taxas de 
utilização ajudam a Cidade a recuperar custos, reduzindo o fardo da taxa do imposto imobiliário. 

Estas alterações são o resultado imediato das opiniões recebidas através do compromisso público em 
curso do Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working Group) 
do Presidente do Conselho Municipal (Mayor), liderado pelo Conselheiro Regional (Regional 
Councillor), Martin Medeiros. Até à data, mais de 3900 indivíduos e grupos forneceram informações 
através do inquérito online (online survey) da Cidade e das reuniões em curso com as partes 
interessadas. 

O Inquérito sobre Recuperação e Reabertura (Recovery and Reopening Survey) da Cidade continua 
aberto até 14 de junho de 2020, e os residentes e empresas são convidados a darem a sua opinião 
sobre os planos da Cidade relativos à sua eventual reabertura. 
 
 

Para mais informações visite www.brampton.ca/COVID19.  

Citações 

«Ao longo da situação COVID-19, o nosso Conselho continuou com o seu compromisso ativo com 
todos os membros da nossa comunidade através de conversas telefónicas remotas e online. 
Soubemos diretamente por milhares de residentes que a COVID-19 teveum custo financeiro elevado e 
o resultado desta semana demonstra o nosso compromisso para apoiar a nossa recuperação em 
conjunto.»  

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

«Desde o lançamento do Grupo de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Group) do 
Presidente do Conselho Municipal (Mayor), ouvimos os nossos residentes, empresas e grupos 
interessados sobre os assuntos mais importantes, enquanto planeamos o nosso trajeto futuro. 
Estamos empenhados na criação de um plano concebido com base nas opiniões da nossa 
comunidade e continuaremos a ouvir as suas opiniões relevantes e agiremos em conformidade.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Líder (Lead), 
Grupo de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working Group) do Presidente do 
Conselho Municipal (Mayor) 

«Enquanto a Cidade planeia a sua reabertura faseada, é fundamental que a nossa comunidade 
permaneça empenhada e continue a participar nestas conversas importantes. Incentivo todos os 
residentes a participarem no inquérito online (online survey) em curso para partilharem a sua opinião e 
assegurarem que os próximos passos da Cidade refletem da melhor forma as necessidades da nossa 
comunidade.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), 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. 
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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 
 

 

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

