
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

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

 
BRAMPTON, ON (7 de junho de 2022) – Na sua Assembleia Geral Anual (Annual General 
Meeting), a Federação de Municípios Canadianos [Federation of Canadian Municipalities 
(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 2022 a 2023. 

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 Anual da Federação de Municípios Canadianos 
(Federation of Canadian Municipalities’ Annual Conference) e a Exposição Comercial (Trade 
Show) realizaram-se num formato híbrido de 2 a 5 de junho, cujo tema deste ano, Juntos pela 
Recuperação (Together for Recovery), reforça o papel fundamental dos municípios enquanto 
impulsionadores de uma recuperação forte e inclusiva. 

A Conferência proporcionou uma oportunidade para a Cidade de Brampton abordar questões 
fundamentais e para defender o apoio e o financiamento do Governo Federal para o seguinte: 

• Um compromisso para o desenvolvimento de melhores transportes; 
• Financiamento sustentável para a implementação de infraestruturas e programas de 

transporte ativo; 
• Investimentos para promover a adaptação e a resiliência às alterações climáticas; e 
• Investimentos em desenvolvimento económico e recuperação económica, empregos e 

crescimento. 

Mais informações sobre a defesa da Cidade disponível no website da Cidade de Brampton 
(City of Brampton’s website). 
 
Citações 
 
«É uma honra servir no Conselho de Administração da FCM (FCM Board of Directors) durante 
mais um mandato com uma equipa de líderes municipais de todo o país. Na FCM, reforçamos 
parcerias para transformar ideias em economias mais fortes e melhorar as vidas das pessoas. 
Eu continuarei a defender as principais prioridades mais relevantes para os residentes de 
Brampton. O Conselho de Administração da FCM continuará a explorar aquilo que as nossas 
cidades e os nossos residentes necessitam para prosseguirem com a nossa recuperação, e 
construírem um futuro sustentável, resiliente e melhor para todos.» 

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

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

«Em nome do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council), felicito a Conselheira 
Santos pela sua reeleição para servir no Conselho de Administração da FCM (FCM Board of 
Directors) durante mais um ano. Estou confiante de que a motivação e o empenho de Rowena 
continuarão a impulsionar o trabalho que o nosso Conselho está a realizar, e a garantir que as 
vozes dos residentes de Brampton e Peel se façam ouvir.» 

- 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@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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