
 

  

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA           
 

Conselheira Regional de Brampton Rowena Santos reeleita para o Conselho de 
Administração da FCM (FCM Board) 

BRAMPTON, ON (4 de junho de 2021) – Na sua Assembleia Geral Anual (Annual General Meeting) de 
hoje, a Federação de Municípios Canadianos (FCM) anunciou a reeleição da Conselheira Regional de 
Brampton (Brampton Regional Councillor) Rowena Santos para o seu Conselho de Administração (Board 
of Directors) para um mandato de um ano, de 2021-2022. 

A FCM tem sido a voz nacional do governo municipal do Canadá desde 1901. Entre os membros incluem-
se mais de 2000 municípios de todo o país, representando mais de 90% de todos os canadianos. A 
conferência deste ano, realizada virtualmente de 31 de maio a 4 de junho, constituiu uma oportunidade 
para a Cidade de Brampton definir a política da FCM sobre questões fundamentais e solicitar o apoio e o 
financiamento do Governo Federal (Federal Government) para o seguinte: 

• Trabalhar num acordo sucessor para o Acordo de Reinício em Segurança (Safe Restart 
Agreement), incluindo financiar as operações relativas aos transportes (Transit);  

• Um compromisso com uma rede de transportes inter-regional de nível superior; 
• Financiamento sustentável para a implementação de uma infraestrutura e programas de 

transportes ativos; 
• Investimentos e alterações à política para promover a adaptação e a resiliência às alterações 

climáticas; e, 
• Investimentos no desenvolvimento e recuperação económica, tais como investimento na Rogers 

Cybersecure Catalyst. 

No website da Cidade de Brampton (City of Brampton’s website) estão disponíveis mais informações 
sobre a representação da Cidade. 

As eleições para o Conselho de Administração da FCM (FCM Board of Directors) realizaram-se de 31 de 
maio a 4 de junho e foram homologadas hoje na Assembleia Geral Anual (Annual General Meeting) da 
FCM. 

Citações 

«É uma honra servir no Conselho de Administração da FCM (FCM Board of Directors) durante outro 
mandato com uma equipa de líderes municipais de todo o país. Na FCM estamos verdadeiramente 
focados em reforçar todas as nossas parcerias e eu continuarei a defender as principais prioridades para 
os residentes de Brampton, incluindo a nossa recuperação económica e os objetivos em matéria de 
alterações climáticas. Na qualidade de líder do grupo de defesa do país que representa os municípios, a 
FCM tem conseguido obter financiamento federal para os municípios que enfrentam uma crise financeira 
devido à pandemia de COVID-19 e trabalhou com a Associação de Municípios de Ontário (AMO) 
(Association of Municipalities of Ontario) e os Presidentes do Conselho Municipal da Grande Cidade de 
Ontário (OBCM) (Ontario's Big City Mayors) para garantir fundos provinciais adequados. Celebramos em 
conjunto a incrível resiliência das nossas comunidades locais. Continuaremos atentos às necessidades 
das nossas cidades e respetivos residentes, com vista a avançar durante a pandemia, e construir um 
futuro melhor.» 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/FCM%202021_City%20of%20Brampton_Driving%20Change_Stronger%20Together_Final.pdf


 

  

 

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

«Em nome do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) estou orgulhoso da eleição da 
Conselheira (Councillor) Santos para servir a nossa Cidade nesta capacidade, promovendo o trabalho que 
o nosso conselho está a desenvolver, com vista a garantir que Brampton receba a sua quota-parte do 
financiamento destinado aos transportes públicos, uma rede de transportes ativa, apoio à recuperação da 
pandemia de COVID-19; e, outros assuntos importantes para os residentes de Brampton. Estou confiante 
que a motivação e o empenho de Rowena irão garantir que a voz dos nossos residentes na Cidade de 
Brampton e na Região de Peel (Peel Region) são ouvidas, obtendo-se assim resultados efetivos.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), 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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