
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

  

Cidade de Brampton cria cargo de Vice-Presidente do Conselho Municipal 

  

BRAMPTON, ON (6 de abril de 2022) – A Cidade de Brampton criou o cargo de Vice-Presidente do 
Conselho Municipal (Deputy Mayor) para presidir às reuniões do Conselho Municipal e de outros 
Comités e assumir funções em eventos cerimoniais e cívicos em nome do Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor). 

O cargo de Vice-Presidente do Conselho Municipal (Deputy Mayor) será dividido em dois, 
representando as partes oriental e ocidental da cidade. Para este Mandato do Conselho (Term of 
Council), Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, representará 
East Brampton e Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4, 
representará West Brampton. 

Anteriormente, no âmbito da Lei de Procedimentos 160-2004 (Procedure By-law) da Cidade de 
Brampton, nomeava-se um Presidente do Conselho Municipal Interino (Acting Mayor) para presidir às 
reuniões do Conselho (Council) e de outros Comités e assumir funções em eventos cerimoniais e 
cívicos quando o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) estava indisponível. Esta função era 
desempenhada mediante uma escala de serviço mensal rotativa predefinida, incluindo todos os 
Conselheiros. No caso de indisponibilidade do Presidente do Conselho Municipal (Mayor) e de ambos 
os Vice-Presidentes do Conselho Municipal (Deputy Mayors), o Presidente do Conselho Municipal 
Interino (Acting Mayor) continuará a presidir às reuniões e a participar em eventos em nome da 
Cidade. 

Pode encontrar mais informações sobre o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) e 
os respetivos Comités em Brampton.ca. 
 

Citações 

«O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) compromete-se coletivamente a 
satisfazer as necessidades dos residentes em toda a cidade. É com prazer que desempenho a função 
de Vice-Presidente do Conselho Municipal (Deputy Mayor) em representação de East Brampton e 
espero conhecer melhor a nossa comunidade durante os eventos cerimoniais e cívicos.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-Presidente do 
Conselho Municipal (Deputy Mayor), Cidade de Brampton 

«O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) partilha em conjunto a dedicação pela 
realização de negócios a nível municipal e por servir a nossa comunidade. Para mim é uma honra 
representar West Brampton como Vice-Presidente do Conselho Municipal (Deputy Mayor) e espero 
continuar a servir a nossa cidade nesta função.» 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Default.aspx


 

 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Vice-Presidente 
do Conselho Municipal (Deputy 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. 
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