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Conselheiro Regional de Brampton, Paul Vicente, eleito para o Conselho de 

Administração da AMO 2020-2022 

 

BRAMPTON, ON (18 de agosto de 2020) – Hoje, o Conselheiro Regional (Regional Councillor) de 
Brampton, Paul Vicente, foi eleito para o Conselho de Administração (Board of Directors) da 
Associação de Municípios de Ontário [Association of Municipalities of Ontario (AMO)] como membro da 
Fação Política Regional e Unitária (Regional and Single Tier Caucus) para o mandato de 2020-2022. 

A AMO representa os interesses dos municípios de Ontário no que respeita à política e aos programas 
abrangidos pela jurisdição provincial. O Conselho de Administração (Board of Directors) da AMO é 
composto por 29 funcionários municipais e membros afiliados que representam vários agrupamentos 
de municípios de Ontário. 

Os objetivos estratégicos para 2020 da AMO baseiam-se no seguinte: influência municipal construtiva 
e proactiva com o governo de Ontário; colaboração entre os setores para construir predomínio; apoiar 
a argumentação dos membros com informação, análise, factos e mensagens importantes; e fornecer 
educação e programas que apoiem os governos municipais. 

A Cidade de Brampton participa na Conferência Virtual AMO 2020 (AMO 2020 Virtual Conference) que 
se realiza de 17 a 19 de agosto. Saiba mais aqui (here). 

Citações 

«Brampton será bem representada no Conselho de Administração da AMO (AMO Board) pelo 
Conselheiro Vicente. Os municípios de Ontário têm de trabalhar em conjunto e partilhar o acervo em 
matéria de argumentação à medida que procuramos parcerias para tornar Brampton numa cidade 
mais ecológica, gerindo o nosso desenvolvimento e projetando uma via para a recuperação económica 
dos impactos da COVID-19. O compromisso do Conselheiro Vicente em reforçar Brampton e a Região 
de Peel será um trunfo para os membros da AMO.» 

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

«Encaro a minha eleição para o Conselho de Administração da AMO (AMO Board of Directors) como 
uma honra. Aguardo com expectativa poder trabalhar com o Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor) Brown, o Presidente do Conselho Municipal Crombie, o Presidente do Conselho Municipal 
Thompson, com o Presidente Iannicca e os nossos Conselhos, com vista a apresentar as prioridades 
de recuperação económica e desenvolvimento da Cidade de Brampton e da Região de Peel ao nível 
provincial.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Cidade de 
Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/801
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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. 

 
 
 

 

 
  
  

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

