
 Meeting Notice 
Community Consultation Meetings and Community 
Walks 
 

 

Public Meetings: 

Monday June 6, 2011 - Church of Firstborn Apostolic, 72 Perth Avenue 

Monday June 13, 2011 – Alexander Muir School(Auditorium), 108 Gladstone 

Avenue  

Community Walks: 
Monday July 18th, 2011 – Meet at the corner of Symington and Bloor 

Tuesday July 19th, 2011 – Meet at the corner of Queen and Gladstone 
 

All Meetings and Walks start at 6:30 p.m. 
 
 

Ward 18 Local Area Study 
 

 
 

Study Description 

Councillor Ana Bailão and City Planning are conducting a local area study along the rail corridor 

in Ward 18. The study will focus on the following. 

 The transportation network including pedestrian and bicycle routes and connections to the 

West Toronto Rail Path. 

 
City Planning Division 



 

 

 An inventory of existing parks and open spaces, those needing upgrading and possible 

locations for new parks. 

 The existing and needed community facilities. 

 The identification of important heritage buildings 

 Identifying incentives to encourage employment uses. 

 A review of the school sites. 

 

The study will not be looking at land use in the study area as this is being reviewed as part of the 

Municipal Comprehensive Review that the city is currently undertaking of all the Employment 

Lands in the City.  

 

Public Meetings and Community Walks 

We will be holding two community meetings in June (the 6
th

 and the 13
th

), both with the same 

agenda, but in different parts of the study area. You are welcome to attend either meeting. City 

staff will describe the purpose of the study and we will welcome your participation and 

comments on the study topics. 

 

Two community walks will be held in July. The first (July 18) will focus on the north end of the 

study area, from Bloor Street to Dupont Avenue. The second (July 19) will focus on the south 

end of the study area, from Queen Street to Bloor Street. You are welcome to attend either or 

both walks. The purpose of the walks is to identify key opportunities and challenges relevant to 

the study as discussed at the public meetings. 

 

Contact 

If you cannot attend the meetings or the community walks, you can still make your views known 

by sending a fax (416) 392-1330 or by writing to Gregg Lintern, Director, Community Planning, 

Toronto and East York District, City Planning Division, 100 Queen St W Floor 18 E Toronto 

On, M5H 2N2. 

 

If you would like further information about the study, please contact Sarah Phipps, Senior 

Planner, at (416) 392-7622, or by e-mail at sphipps1@toronto.ca. 

 

You may also contact Councillor Ana Bailao, Ward 18, at 416-392-7012. 

 
Notice to correspondents: 

Personal information received at the community consultation meeting or contained in your 

correspondence to the City, is collected under the City of Toronto Act, 2006, the Planning Act, and the 

City of Toronto Municipal Code.  The City collects this information to enable it to make an informed 

decision on the relevant issue(s).  Individuals who submit correspondence should be aware that any 

personal information in their communication will become part of the public record.  The City will make it 

available to the public, unless the individual expressly requests the City to remove the personal 

information.  Questions about the collection of this information may be directed to the Planner listed 

above. 

 

Compliance with City Council policy respecting Notice may result in you receiving duplicate notices. 

 

Attendant Care Services can be made available with some advance notice.

 



 

 

 Aviso sobre reunião 
Reuniões para consulta pública e caminhadas 
comunitárias 
 

 
Reuniões Públicas: 
Segunda-feira 06 de Junho de 2011 - Igreja Firstborn Apostolic, 72 Perth Avenue 
Segunda-feira 13 de Junho de 2011 – Alexander Muir School(Auditorium), 108 
Gladstone Avenue  
 
Caminhadas Comunitárias : 
Segunda-feira 18 de Julho de 2011 - Encontro na esquina da Symington  e Bloor 
Terça-feira 19 de Julho de 2011 - Encontro na esquina da Queen Street e Gladstone  
 
Todas as reuniões e caminhadas começam às 18:30. 

 

 

Bairro 18 - Estudo de Área Local 
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Descrição do Estudo 
A Vereadora Ana Bailão e o Departamento de Planeamento Urbano está a realizar um estudo da 

área local ao longo do corredor ferroviário no bairro 18. O estudo incidirá sobre os seguintes 

aspectos: 

   • A rede de transporte, incluindo rotas para peões e bicicletas, e conexões 

para o Caminho Ferroviário Oeste de Toronto. 

   • Um inventário dos parques existentes e os espaços abertos, aqueles que 

necessitam atualizar e possíveis localizações para novos parques. 

   • As instalações comunitárias existentes e necessárias. 

   • A identificação dos edifícios como património cultural. 

   • Identificação de incentivos para encorajar os usos de emprego. 

   • Uma análise dos locais das escolas. 

 

O estudo não analisará o uso do terreno na área de estudo pois está a ser analisado 

como parte da revisão Municipal, atualmente em curso, que visa a revisão dos terrenos 

designados como emprego. 

 

Reuniões públicas e caminhadas comunitárias  
Vamos realizar duas reuniões públicas no dia 6 e 13 de Junho, ambas com a mesma 

agenda, mas em diferentes partes da área de estudo. Você está convidado a participar em qual 

quer destas  reuniões. Pessoal camarário irá descrever a finalidade do estudo e vamos receber sua 

participação e comentários sobre os temas do estudo. 

 

Duas caminhadas comunitárias serão realizadas em Julho. A primeira(18 de Julho) 

incidirá sobre a extremidade norte da área de estudo, da Bloor Street 

a Dupont Avenue. A segunda(19 de Julho) incidirá sobre o extremo sul da área de estudo, da 

 Queen Street a Bloor Street. Você está convidado a assistir a uma ou ambas 

 caminhadas. O objetivo das caminhadas é o de identificar as principais 

oportunidades e desafios relevantes para o estudo, como discutido nas reuniões públicas. 

 

Contacto 
Se não puder comparecer às reuniões ou às caminhadas comunitárias, poderá ainda fazer as suas 

observações, enviando um fax (416) 392-1330 ou por escrito para Gregg Lintern, Director, 

Community Planning, Toronto and East York District, City Planning Division, 100 Queen St W 

Floor 18 E Toronto On, M5H 2N2. 

 

No caso de desejar obter mais informação sobre esta proposta, contacte a Sra. Sarah 

Phipps, tecnica de Planeamento Urbano, através do número 416-392-7622, ou por correio 

eletrónico para: sphipps1@toronto.ca. 

 

Também poderá contactar a Vereadora Municipal Ana Bailão, do Bairro 18, através do número 

416-392-7012. 

 

Aviso aos correspondentes: 

A informação pessoal obtida durante a reunião de consulta comunitária ou inserida na 

correspondência enviada para o município é obtida ao abrigo da Lei de 2006 sobre a Cidade da 

Toronto, da Lei sobre o Ordenamento do Território e do Código Municipal da Cidade de 

Toronto. O município obtém a referida informação com a finalidade de poder tomar decisões 

informadas sobre questões pertinentes. Os indivíduos que enviam correspondência deverão ter 

conhecimento que qualquer informação pessoal contida na sua comunicação passará a fazer parte 



 

 

dos documentos públicos. O município disponibilizará a referida informação ao público, exceto 

se o indivíduo solicitar expressamente a sua eliminação. Todas as questões referentes à obtenção 

da referida informação poderão ser encaminhadas para a tecnica de Planeamento Urbano acima 

indicada. 

 

A receção de avisos em duplicado poderá dever-se ao cumprimento das políticas do Conselho 

Municipal referentes a este tipo de avisos. 

 

Mediante aviso antecipado, poderão disponibilizar-se serviços de cuidados auxiliares. 


