
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

Cidade de Brampton nomeia Diretor Administrativo Temporário 

  

BRAMPTON, ON (11 de fevereiro de 2022) – Na reunião de 11 de fevereiro, o Conselho Municipal 
(City Council) determinou que a organização tomasse as medidas seguintes para apoiar a recuperação 
da comunidade da COVID-19 e estabelecesse as bases para um futuro mais forte e sustentável. 
Nesse sentido, o Conselho nomeou por unanimidade Paul Morrison como Diretor Administrativo (CAO) 
temporário. Estão a decorrer planos para que esta função seja desempenhada numa base permanente 
o mais rápido possível. 

Paul desempenhou funções de liderança na Cidade como Diretor de Aplicação da Lei (Bylaw & 
Enforcement) e Comissário Interino dos Serviços Legislativos (Acting Legislative Services 
Commissioner), e como antigo Superintendente do Serviço de Policia de Hamilton (Hamilton Police 
Service. Durante este período desafiante de COVID-19, Paul tem sido um pulso firme na liderança da 
equipa legislativa (Bylaw) 

Enquanto David Barrick se prepara para aceitar novas oportunidades, o nosso Conselho (Council) 
agradece e distingue o seu contributo para a nossa organização e comunidade, incluindo as recentes 
classificações como uma das Melhores Comunidades do Canadá 2021 (Canada’s Best Communities 
2021) da Macleans, e um dos Melhores Empregadores do Canadá 2021 (Canada’s Best Employers 
2021), além dos seus esforços incansáveis na liderança da resposta à pandemia da Cidade. 

A Cidade de Brampton espera reforçar o trabalho importante das Prioridades deste Mandato do 
Conselho (Term of Council’s Priorities) e continua centrada nos assuntos mais importantes para a 
comunidade. 

Citações 

«Numa moção apresentada por mim e apoiada por todos no Conselho Municipal (Council), 
escolhemos por unanimidade Paul Morrison para orientar a Cidade de Brampton durante a COVID-19 
e a nossa recuperação económica. A sua experiência no domínio dos Serviços Legislativos 
(Legislative Services), da Aplicação da Lei (Bylaw & Enforcement), e do policiamento fazem dele uma 
pessoa altamente qualificada para desempenhar o cargo de Diretor Administrativo (Chief 
Administrative Officer) temporário do nosso Conselho. Confiamos plenamente no Paul.» 
 

- 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. 

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
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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