
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
   

Conselheiro Regional de Brampton, Paul Vicente, eleito para o Conselho de 
Administração de 2022 a 2024 da AMO 

  

BRAMPTON, ON (18 de agosto de 2022) – Na Assembleia Geral Anual (Annual General Meeting) e 
Conferência de 2022 da Associação de Municípios [Association of Municipalities (AMO)] de ontem, o 
Conselheiro Regional de Brampton (Brampton Regional Councillor), Paul Vicente, foi eleito para o 
Conselho de Administração da AMO (AMO Board of Directors) como membro do Regional and Single 
Tier Caucus para o mandato do Conselho de Administração de 2022 a 2024. 
  
A AMO é uma organização sem fins lucrativos que representa quase todos os 444 governos 
municipais de Ontário. A AMO apoia o governo municipal forte e eficaz de Ontário e promove o valor 
do governo municipal enquanto componente vital e fundamental do sistema político de Ontário e do 
Canadá. 

Durante o mandato de 2022 a 2024, a AMO estará particularmente focada em assuntos relacionados 
com recuperação económica e prosperidade, planeamento e crescimento, habitação acessível, 
eliminação de situações de desabrigo, investimento em infraestruturas, expansão da banda larga, e 
transportes. Além disso, a AMO centra-se nas infraestruturas e políticas sociais que permitam que 
todas as pessoas em Ontário atinjam todo o seu potencial. O investimento na saúde pública, a 
paramedicina comunitária, os cuidados continuados, os serviços humanos, a saúde mental da 
comunidade e a dependência estão entre as principais prioridades da AMO. 

A Cidade de Brampton participou na Conferência Virtual de 2022 da AMO de 14 a 17 de agosto. Saiba 
mais aqui (here).  

Citações  

«Em nome do Conselho Municipal (City Council) de Brampton, felicito o Conselheiro Vicente pela sua 
eleição para o Conselho de Administração de 2022 a 2024 da AMO. As parcerias fortes e eficazes com 
municípios em Ontário contribuirão para avançar com os esforços de defesa com vista a criar 
comunidades mais ecológicas, gerir o crescimento e fortalecer as economias. O compromisso do 
Conselheiro Vicente com uma Brampton e uma Região de Peel (Peel Region) mais fortes será um 
trunfo para os nossos residentes e todos os membros da AMO.» 

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

«Sinto-me honrado por ter sido eleito para o Conselho de Administração da AMO pelo segundo 
mandato consecutivo e espero trabalhar com os municípios de Ontário e os respetivos Conselhos para 
defender Brampton e levar as prioridades da Cidade e da Região para o nível provincial.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Cidade de 
Brampton 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1098
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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 
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