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Cidade de Brampton comemora a vida do antigo Primeiro-Ministro e 
residente de Brampton Bill Davis 

Livro de condolências disponível na Câmara Municipal de Brampton (Brampton City 
Hall) 

BRAMPTON, ON (12 de agosto de 2021) – A Cidade de Brampton e todo o país, lamentam o 
falecimento do Ilustre William (Bill) Grenville Davis PC, CC, OOnt, QC, conhecido afetuosamente como 
«Billy de Brampton» (Brampton Billy), em 8 de agosto de 2021. O Primeiro-Ministro Davis serviu a 
província na qualidade de 18.º Primeiro-Ministro de Ontário de 1971 a 1985. Antes disso, o Sr. Davis 
serviu como MPP nos distritos eleitorais (ridings) de Peel (’59-’67), Peel North (’67-’75), e Brampton 
(’75-’85). 

Em 8 de agosto, a Cidade arriou as bandeiras em todas as instalações e diminuiu a luz da Torre do 
Relógio da Câmara Municipal de Brampton (Brampton City Hall’s Clock Tower) em memória do 
Primeiro-Ministro Davis. O livro de condolências está disponível nas portas dianteiras da Câmara 
Municipal (City Hall) até 7 de agosto, durante o horário de expediente nos dias úteis das 8:30 às 16:30 
para os membros do público que desejem prestar a sua homenagem. 

Ontem, na sua habitual reunião do Conselho Municipal (City Council), os membros do Conselho 
Municipal de Brampton (Members of Brampton City Council) realizaram um momento de silêncio e 
partilharam memórias sobre os numerosos contributos relevantes do Sr. Davis na vida pública de 
Brampton, na província e no país. No início de julho, o Conselho Municipal aprovou um pedido do 
antigo Presidente do Conselho Municipal (Mayor) de Brampton, Peter Robertson, que destina 100 000 
dólares ($100,000) para encomendar um monumento na Cidade em homenagem ao antigo Primeiro-
Ministro Davis. 

Em novembro de 2019, o Sr. Davis recebeu a «Chave da Cidade» (“Key to the City”) de Brampton do 
Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown. A «Chave da Cidade» é uma distinção 
simbólica concedida por um município a um membro extremamente estimado da comunidade ou a um 
convidado célebre ou importante da Cidade de Brampton que causou um impacto nas vidas dos 
residentes da cidade. 

Será realizado um funeral privado, apenas para a família e os amigos, mas haverá uma comemoração 
pública separada para lembrar a sua vida em setembro de 2021. Em concertação com a família, as 
flores podem ser enviadas para Kathy Davis em 61 Main St. S, Brampton, ON L6Y 1M9. Os residentes 
também podem fazer donativos para uma instituição de beneficência à sua escolha como forma de 
homenagear o Primeiro-Ministro Davis. 

Obituário 

• Obituário de William Grenville Davis – Brampton, ON | Ward Funeral Homes (William Grenville 
Davis Obituary - Brampton, ON | Ward Funeral Homes) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wardfuneralhomes.com%2Fmemorials%2Fwilliam-grenville--davis%2F4687957%2Findex.php&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc7dbdd5ee34f4672b13308d95dbb746a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637643881964245671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G0e3pI6wbd5cPmRHARU5g0TZzC7RCq6SIPvEExJFHpE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wardfuneralhomes.com%2Fmemorials%2Fwilliam-grenville--davis%2F4687957%2Findex.php&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc7dbdd5ee34f4672b13308d95dbb746a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637643881964245671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G0e3pI6wbd5cPmRHARU5g0TZzC7RCq6SIPvEExJFHpE%3D&reserved=0
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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 
 

 
 
 

 

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
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