
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 

Conselheira Regional (Regional Councillor) de Brampton, Rowena Santos, 
eleita para o Conselho de Administração (Board of Directors) da 

FCM 2020-2021  
 
BRAMPTON, ON (15 de outubro de 2020) – Hoje, a Federação de Municípios Canadianos [Federation 
of Canadian Municipalities (FCM)] anunciou que a Conselheira Regional de Brampton (Brampton 
Regional Councillor), Rowena Santos, foi eleita para o Conselho de Administração da Federação de 
Municípios Canadianos (Federation of Canadian Municipalities Board of Directors) para cumprir um 
mandato de um ano. 
 
As eleições para a Administração realizaram-se de 5 a 7 de outubro e foram promulgadas hoje na 
Assembleia Geral Anual (Annual General Meeting) da FCM. 
 
A FCM tem sido a voz nacional do governo municipal do Canadá desde 1901. Os membros incluem 
mais de 2000 municípios de todas as dimensões, desde cidades a comunidades rurais, comunidades 
do norte e 20 associações municipais provinciais e territoriais do Canadá. Em conjunto representam 
mais de 90% de todos os canadianos em toda a sua extensão territorial. Os líderes municipais do 
Canadá reúnem-se todos os anos para definir a política da FCM relativamente a questões importantes. 
 
As ações do Conselho Municipal (City Council) de Brampton e as Prioridades do Mandato do Conselho 
(Term of Council Priorities) refletem as ações de muitos municípios canadianos em toda a sua 
extensão territorial, incluindo habitação acessível, transportes, ação climática, celebração da 
diversidade e implementação de políticas contra o racismo, e apoio Covid-19 para empresas e 
comunidades, com vista a retomar a economia em segurança. 
 
Citações 
 
«Brampton cresceu e passou de cidade do interior a comunidade suburbana, transitando agora para 
um centro urbano vibrante como nono maior município do Canadá. É idêntico a muitos outros 
municípios, com o mesmo tipo de percurso, que continuam a enfrentar desafios e a aprender muito ao 
longo do caminho. É uma honra e um privilégio ocupar um cargo no Conselho de Administração da 
FCM com outros líderes de todo o país para partilhar soluções e defender em conjunto os residentes 
que servimos. Aguardo com expectativa poder trabalhar e fazer tudo o que estiver ao meu alcance 
para defender Brampton e todas as nossas vilas e cidades. A prosperidade das nossas vilas e cidades 
também se reflete no nosso país.» 

− Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Cidade de 
Brampton 

  
«Durante muitos anos, a FCM desempenhou um papel importante na defesa das necessidades das 
comunidades canadianas. Em nome do Conselho, apraz-me que a Conselheira Santos tenha sido 
eleita para servir a nossa Cidade nesta função. Estou confiante que com o empenho e compromisso 
tudo fará para que a voz dos cidadãos de Brampton e residentes da Região de Peel seja ouvida, 
apresentando resultados práticos que tenham impacto na nossa comunidade todos os dias.» 

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

-30- 
 
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, 

https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx


 

 

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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