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Cidade de Brampton altera o nome do South Fletcher’s Sportsplex para o 
nome da antiga Presidente do Conselho Municipal Susan Fennell 

BRAMPTON, ON (14 de setembro de 2021) – Durante uma cerimónia realizada hoje, o Presidente do 
Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown e os Conselheiros Regionais e Municipais (Regional and 
City Councillors) dos Distritos (Wards) 3 e 4, Martin Medeiros e Jeff Bowman, atribuíram formalmente 
um nome novo ao South Fletcher’s Sportsplex em homenagem à antiga Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor) Susan Fennell. 

O Sportsplex abriu originalmente em 28 de setembro de 1997, oferecendo uma variedade de 
programas de natação, patinagem, desporto e preparação física a título frequente (com inscrição) e 
casual (drop-in), bem como programas de dança, STEM e infantis e juvenis sujeitos a inscrição. 

Em 30 de setembro de 2020, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou a 
alteração do nome para Susan Fennell Sportsplex. Esta moção foi apresentada pelo Conselheiro 
Regional (Regional Councillor) Martin Medeiros e apoiada pelos Conselheiros Regionais (Regional 
Councillors) Michael Palleschi, Paul Vicente, Pat Fortini e Rowena Santos. 

Sobre Susan Fennell 

Susan Fennell serviu no Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) de 1988 a 2014. 
Durante este período, ela foi fundamental para a criação do South Fletcher’s Sportsplex, e sob a sua 
liderança foram concluídos alguns dos mais icónicos projetos da Cidade, incluindo o Teatro The Rose 
(The Rose Theatre), o Campus Comunitário e Centro Sénior Flower City (Flower City Community 
Campus and Seniors Centre), o Centro Comunitário Cassie Campbell (Cassie Campbell Community 
Centre), o Centro de Futebol de Brampton (Brampton Soccer Centre), o Centro Comunitário Gore 
Meadows (Gore Meadows Community Centre), e a renovação e modernização do Centro Recreativo 
Century Gardens (Century Gardens Recreation Centre) e do Parque Chinguacousy (Chinguacousy 
Park). 

Ela teve um papel preponderante no esforço da Cidade de Brampton que garantiu 200 milhões de 
dólares ($200 million) para associar ao financiamento federal e provincial, com vista a concretizar o 
programa de Serviços Diretos de Autocarros Züm (Züm Bus Rapid Transit), e defendeu com sucesso a 
criação de tarifas reduzidas para os seniores e veteranos. Ela também liderou o desenvolvimento de 
um quadro de planeamento inédito destinado a lugares de culto, ajudando a desenvolver Brampton 
como uma das comunidades multirreligiosa mais dinâmicas do Canadá. Fennell apoiou a preservação 
do património, empenhando-se pessoalmente em evitar a demolição de Alderlea, a Mansão Kenneth 
Chisholm (The Kenneth Chisholm Mansion). Durante a sua administração, procedeu-se à designação 
de uma maior quantidade de edifícios como Património do que nos últimos 25 anos. 

O Susan Fennell Sportsplex, localizado em 500 Ray Lawson Blvd, será o primeiro edifício carbono 
zero da Cidade de Brampton, como parte de um plano para modernizar todas as instalações existentes 
e as novas. 



 

 

Sobre a modernização do Susan Fennell Sportsplex  

Em 2019, a Cidade de Brampton publicou o seu plano de gestão de Energia e Emissões 2019-2024: 
uma transição para o carbono zero. No âmbito do plano, a Cidade adotou os objetivos provinciais e 
federais que visam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 30% até 2030 e 80% 
até 2050. 

A maioria das instalações recreativas de Brampton é responsável por cerca de 50% das emissões de 
GEE anuais da Cidade. Uma vez que as emissões de GEE libertadas pelo Susan Fennell Sportsplex 
são elevadas, a instalação foi selecionado para a modernização. A maioria do equipamento essencial 
da instalação também estava no fim da sua vida útil previsto. Usando os dados dos serviços públicos 
de 2019, foi possível determinar que a instalação está a emitir aproximadamente 1100 toneladas de 
CO2  anualmente, que equivale a emissões produzidas por 238 veículos de passageiros. 

Em setembro de 2020 foi realizado um estudo de viabilidade na instalação, que incluía as alterações 
necessárias para a transição para carbono zero. Em abril de 2021, o primeiro de um projeto de três 
fases foi aprovado pelo Conselho Municipal (City Council) e em agosto de 2021 foi publicado um 
Pedido de Propostas (Request for Proposals). 

Citações  

«Tenho o prazer de distinguir a antiga Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Susan Fennell e a 
sua devoção para tornar Brampton num lugar melhor onde todos podem viver, trabalhar e divertir-se. 
Durante os 26 anos que serviu no Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council), ela foi 
fundamental para a concretização do Sportsplex, juntamente com muitos projetos icónicos que são 
importantes para a nossa comunidade hoje, e para as gerações vindouras.» 

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

«A antiga Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Susan Fennell, realizou muitas proezas no seu 
período no Conselho Municipal (City Council). Durante o seu mandato, Brampton ficou livre de dívidas 
e recebeu a Classificação de Crédito Triplo AAA (Triple AAA Credit Rating). Ela deixou um verdadeiro 
legado e fez a diferença na nossa cidade. Temos o prazer de homenagear os seus contributos com a 
atribuição de um nome novo à instalação.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4, Cidade de 
Brampton 

«Para além de alterarmos a designação para Susan Fennell Sportsplex, faz todo o sentido que esta 
instalação se torne no primeiro edifício carbono zero da Cidade de Brampton, integrando o nosso 
plano de modernização de todas as instalações existentes e novas. A antiga Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor) Fennell também desempenhou um papel fundamental para trazer o Hóquei 
Feminino para esta Cidade, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento contínuo do 
desporto em Brampton.» 

- Jeff Bowman, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4, Cidade de 
Brampton 



 

 

«Sinto-me muito honrada com esta distinção. O Susan Fennell Sportsplex é importante para mim, uma 
vez que foi o novo Centro comunitário a ser concluído em primeiro lugar no distrito representado por 
mim, enquanto Vereadora (Alderman) e Conselheira Regional (Regional Councillor). Além disso, 
defendi com sucesso a ampliação do design original de uma mera instalação “indistinta e pouco 
visível” com um ringue e uma sala comunitária para uma instalação com 4 ringues, com uma piscina 
comunitária, um ginásio e uma biblioteca. Agradeço esta honra ao Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor) e ao Conselho (Council).» 

- Susan Fennell, antiga Presidente do Conselho Municipal (former Mayor), Cidade de Brampton 

«É importante que reconheçamos os indivíduos que contribuíram consideravelmente para a Cidade de 
Brampton. Temos o prazer de alterar formalmente o nome deste centro importante para Susan Fennell 
Sportsplex. Está a decorrer um trabalho de atualização da sinalética e aguardamos o resultado final 
com expectativa.» 

- 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 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 
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