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Conselheira Regional de Brampton Rowena Santos nomeada Vice-
Presidente da Comissão Permanente de Luta contra o Racismo e de 

Equidade da FCM para 2021-2022 

  

BRAMPTON, ON (5 de agosto de 2021) – Hoje, a Federação dos Municípios Canadianos (FCM) 
(Federation of Canadian Municipalities) anunciou que a Conselheira Regional de Brampton (Brampton 
Regional Councillor), Rowena Santos, foi nomeada Vice-Presidente (Vice-Chair) da Comissão 
Permanente de Luta contra o Racismo e de Equidade (Standing Committee on Anti-Racism and 
Equity) 2021-2022 pela Presidente da FCM, Joanne Vanderheyden. 

As Comissões Permanentes da FCM promovem um debate pormenorizado e apresentam ao Conselho 
de Administração da FCM recomendações sobre assuntos prioritários relacionados com política e 
programas. As Comissões Permanentes exigem uma liderança forte dos seus Presidentes e Vice-
Presidentes que orientam as deliberações das comissões sobre questões e estratégias relacionadas 
com o seu mandato, garantindo que todos os membros da comissão têm a oportunidade de participar 
em discussões específicas e produtivas. Cada comissão reúne três vezes por ano, em conjugação 
com as reuniões do Conselho de Administração (Board of Directors). 

A Cidade de Brampton está concentrada em reforçar as parcerias com os municípios canadianos e os 
nossos parceiros federais, e continuará a defender prioridades fundamentais para os residentes de 
Brampton, incluindo infraestruturas, alterações climáticas e mitigação das cheias, desenvolvimento dos 
transportes, o metropolitano ligeiro Hurontario-Main St., e o alívio da COVID-19. 

Em junho, a Conselheira (Councillor) Santos foi reeleita para o Conselho de Administração da 
Federação de Municípios Canadianos (Federation of Canadian Municipalities Board of Directors) para 
um mandato de um ano. Ela é membro da Comissão Permanente da FCM (FCM Standing Committee) 
que visa aumentar a participação das mulheres no Governo Municipal, na Comissão Permanente de 
Finanças Municipais e Acordos Intergovernamentais, e na Comissão Permanente de Infraestruturas 
Municipais e Política de Transportes. 

A FCM tem sido a voz nacional do governo municipal do Canadá desde 1901. Entre os seus membros 
estão incluídos mais de 2000 municípios de todas as dimensões, desde cidades e comunidades rurais 
do Canadá, até às comunidades do norte e 20 associações municipais provinciais e territoriais. Juntos, 
representam mais de 90% de todos os canadianos de costa a costa. Os líderes municipais do Canadá 
reúnem todos os anos para definir a política da FCM relativamente a assuntos importantes. 

As ações do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) e as Prioridades do Mandato 
do Conselho (Term of Council Priorities) refletem as de muitos municípios canadianos de costa a 
costa, incluindo a celebração da diversidade e a implementação da política de luta contra o racismo, 
habitação acessível, transportes, ação climática, e apoio COVID-19 para as empresas e as 
comunidades para retomar a economia em segurança. 



 

 

 
Citações  

«Na Cidade de Brampton, as pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Estamos dedicados em 
integrar a diversidade, a equidade e a inclusão em todos os nossos programas e serviços e em 
remover barreiras, para que todos os nossos residentes sejam tratados de forma justa e equitativa 
independentemente da sua raça ou do seu género. É uma honra ser nomeada Vice-Presidente da 
Comissão Permanente de Luta contra o Racismo e de Equidade (Standing Committee on Anti-Racism 
and Equity), e estou cheia de entusiasmo para trabalhar com os municípios próximos, com vista a 
celebrar a diversidade do nosso país, promover a inclusão, e reforçar a forte relação entre os 
municípios canadianos e o governo federal. Através de uma parceria e de uma colaboração contínuas, 
podemos lutar contra o racismo, remover barreiras e criar um país mais equitativo para todos, e 
melhorar os transportes e as infraestruturas no Canadá.»  

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Cidade de 
Brampton; Membro, Conselho de Administração da FCM (FCM Board of Directors) 

«A colaboração entre todos os níveis de governo é essencial para obter resultados que beneficiem os 
cidadãos de Brampton e toda a gente no nosso país. Em nome do Conselho (Council), apraz-me que a 
Conselheira (Councillor) Santos – uma defensora acérrima da luta contra o racismo e a equidade, que 
está empenhada em obter resultados para os nossos residentes – tenha sido nomeada Vice-
Presidente (Vice Chair) da Comissão Permanente de Luta contra o Racismo e de Equidade (Standing 
Committee on Anti-Racism and Equity). Eu sei que continuará o trabalho que a nossa Cidade tem 
desenvolvido para identificar e remover barreiras – como criar as bases para um Gabinete da 
Equidade (Equity Office) para servir os nossos funcionários e cidadãos e lançar a primeira Unidade de 
Combate ao Racismo contra os Negros (Anti-Black Racism Unit) – e trabalhará para colaborar com os 
nossos parceiros federais para obter resultados em matéria de transportes, apoio à recuperação da 
COVID-19 e outras questões importantes para os residentes de Brampton.» 

- 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 
Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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