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Cidade de Brampton continua a defender um Acordo Justo (Fair Deal) nas 
taxas do seguro automóvel 

  

BRAMPTON, ON (14 de fevereiro de 2022) – A Cidade de Brampton continua a solicitar ao Governo 
Provincial que faça uma revisão e uma reforma das taxas do seguro automóvel em Ontário. 

Em abril de 2021, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou por 
unanimidade uma resolução que especifica a forma como os residentes de Brampton estavam a pagar 
as taxas de seguro automóvel mais altas de Ontário, e lançou a sua campanha Acordo Justo 
#FairDealForBrampton (launched its #FairDealForBrampton campaign). Até à data, mais de 19 000 
residentes participaram na campanha assinando a petição. 

No mês passado, a RATESDOTCA publicou um artigo sobre os prémios de seguro automóvel relativos 
às cidades de Ontário (car insurance premiums for Ontario cities) com base no seu Auto Insuramap, 
que representa num mapa os prémios com base nos códigos postais. O artigo faz referência à 
campanha do Acordo Justo #FairDealForBrampton da Cidade para proibir as empresas de utilizarem 
os códigos postais ou os códigos de área como principais fatores para estabelecer as taxas de seguro. 
Em Brampton, as taxas diminuíram 26,8%, ou de 2698 dólares ($2,698) para 1975 dólares ($1,975), 
em 2021. Brampton passou da cidade mais cara em Ontário para a quarta cidade mais cara. 

O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) solicita ao Governo de Ontário 
(Government of Ontario) que avance com a Lei 42 (Bill 42), Lei Acabar com a discriminação no seguro 
automóvel (Ending Discrimination in Automobile Insurance Act), para tornar a vida mais equitativa e 
acessível para os residentes de Brampton. 

Pode encontrar mais informações sobre a campanha #FairDealForBrampton da Cidade em 
www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca.  

 

Citações 

«Enquanto os nossos residentes e as pessoas em Ontário continuam a debater-se com desafios 
financeiros que surgiram com a pandemia de COVID-19, todos os níveis de governo devem trabalhar 
em conjunto para fazer face aos custos elevados do seguro automóvel na nossa província. Desde que 
lançámos a nossa campanha Acordo Justo #FairDealForBrampton, mais de 19 000 residentes 
juntaram-se a nós para solicitarem uma alteração no setor dos seguros. O Conselho Municipal de 
Brampton (Brampton City Council) e os residentes estão unidos para solicitar ao governo provincial 
que avance com a Lei 42 (Bill 42), Lei Acabar com a discriminação no seguro automóvel (Ending 
Discrimination in Automobile Insurance Act), e que termine com a discriminação baseada no código 
postal para determinar as taxas de seguro.» 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/906
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frates.ca%2Fresources%2Fthese-10-cities-have-highest-car-insurance-rates-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0JODJVmUJvpdjDd%2FbTzFTNjsEiZjqL5bi3S7vhUSX4%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca


 

 

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

«Embora sejam notícias positivas que referem a redução dos prémios do seguro automóvel em 
Brampton no ano passado, os nossos residentes continuam a pagar das taxas mais elevadas da 
província, simplesmente devido aos seus códigos postais. O Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) solicita novamente ao governo provincial que reveja e reforme as taxas de 
seguro automóvel em Ontário, para que possamos obter um Acordo Justo #FairDealForBrampton e 
tornar a vida mais acessível para os condutores da nossa cidade.» 

- Gurpreet Dhillon, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, 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. 
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Meios de Comunicação Social Multiculturais 
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