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Revisão da demarcação dos círculos eleitorais – Perguntas e 

respostas 
 

 
1. O que é uma demarcação do círculo eleitoral? 

As demarcações dos círculos eleitorais constituem a base da eleição dos 
vereadores municipais e regionais. 
 

2. O que é uma revisão da demarcação do círculo eleitoral? 
Uma revisão da demarcação do círculo eleitoral é um exercício para garantir 
que a estrutura do círculo eleitoral municipal  se mantenha compatível com as 
tendências e crescimento demográficos da Cidade. 
 

3. Por que razão uma Revisão da demarcação do círculo eleitoral é necessária 
neste momento? 
O Conselho aprovou uma revisão da demarcação dos círculos eleitorais 
principalmente para resolver o desequilíbrio populacional nas zonas 
eleitorais.  

 
4. Quais são os critérios da revisão? 

Estes critérios aprovados pelo Conselho garantem: 
a) Representação efectiva    

o Os eleitores devem ser equitativamente representados da melhor 
forma possível 

o Deve haver representação equitativa na Câmara e na Região de 
Peel 

b) Representação demográfica   
o Os números demográficos devem ser relativamente equitativos em 

cada círculo eleitoral.   
Uma variância demográfica de (+/-) 25% da população média do 
círculo eleitoral é uma abordagem consistente para promover a 
equidade na distribuição populacional.  

o Resolver inconsistências nos números demográficos, bem como 
nos dados previstos.  

       c) Tendências e crescimento demográficos são abordados 
o Considerar o impacto do desenvolvimento e intensificação na 

população  
d) Os bairros estabelecidos e os mais recentes continuam a ser preservados 

da melhor forma possível.  
e) As linhas de demarcação dos círculos eleitorais seguem as fronteiras 

físicas, tanto quanto possível. 
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5. Como é que os bairros estabelecidos e as comunidades de interesse 

foram definidos como parte da revisão? 
Planos secundários e referências comunitárias sobre vários mapas da Cidade 
foram utilizados durante a revisão. 
 

6. Quais são os dados demográficos que foram usados durante a revisão? 
As previsões demográficas foram fornecidas pelo Departamento de 
planeamento, concepção e desenvolvimento e baseiam-se em dados 
recolhidos em 2011. As previsões incluem os anos de 2014, 2018 e 2022 
para ajudar na representação para o crescimento futuro. 

 
7. Quando é que foi realizada a última revisão de demarcação dos círculos 

eleitorais? 
Uma revisão de demarcação dos círculos eleitorais foi realizada após a última 
eleição municipal de 2000, quando o Conselho Municipal decidiu reduzir o 
número dos seus membros de 17 para 11. As mudanças nas demarcações 
dos círculos eleitorais e na composição do Conselho foram implementadas na 
eleição municipal de 2003 e permaneceram até hoje. 

 
8. Que tipo de comentários se está a solicitar ao público? 

 Um cenário de 12 círculos eleitorais  recomendado pelo Conselho para 
esta revisão, o que adicionará dois membros ao Conselho da Câmara de 
Brampton - clique aqui para ver o mapa 

 Quaisquer outras alternativas e sugestões do público são bem-vindas.  
 

Se desejar desenhar o seu próprio cenário, os mapas com dados 
demográficos para 2014, 2018 e 2022 estão disponíveis para o público, ao: 

 
o clicar nas hiperligações no lado direito desta página 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Ward-Boundary-Review.aspx  
o contactar Wendy Cooke, Coordenadora de Eleições e Projectos Especiais 

pelo telefone 905.874.3481 ou pelo correio electrónico wbr@brampton.ca   
o assistir a uma das sessões de consulta pública  

 
9. Existem implicações financeiras associadas com o cenário proposto? 

Qualquer aumento do número de membros do Conselho Municipal exigirá um 
aumento no orçamento. Por exemplo, um aumento de dois membros ao 
Conselho Municipal acrescenta $300.000 ao orçamento anual.  Este custo 
inclui os salários dos Vereadores, pessoal de apoio e despesas relacionadas. 

 
Quaisquer implicações financeiras serão abordadas no relatório detalhando 
os resultados da consulta pública no início de 2013. 
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10. Como serão os comentários do público apresentados ao Conselho? 

Depois de se completar o período de consulta pública (1 de Novembro - 7 de 
Dezembro de 2012), o pessoal profissional recolherá todos os comentários e 
cenários recomendados para apresentar ao Conselho Municipal no início de 
2013.  

 
11. Quando é que o relatório final sobre a revisão da demarcação dos 

círculos eleitorais será apresentado ao Conselho? 
O pessoal profissional apresentará um relatório ao Conselho Municipal no 
início de 2013. O relatório incluirá uma compilação de todos os comentários 
públicos recebidos e recomendações finais. 
 
Depois de o Conselho Municipal tomar uma decisão final, regulamentos 
municipais serão decretados, se necessário (apenas se forem feitas 
mudanças nas demarcações dos círculos eleitorais e/ou na composição do 
Conselho) no início de 2013. 

 
12. O que acontecerá se o Conselho não aprovar as mudanças da sua 

presente estrutura ou do alinhamento da demarcação dos círculos 
eleitorais? 
As demarcações actuais e a estrutura do Conselho permanecerão em vigor 
para a Eleição Municipal de 2014.      

 
13. O que acontecerá se o Conselho aprovar as mudanças na demarcação 

dos círculos eleitorais ou a mudança da composição do Conselho? 
Depois de o Conselho decretar regulamentos municipais para que as 
mudanças dos círculos eleitorais entrem em vigor, um edital deve ser 
publicado dentro de 15 dias.  
 
Há um prazo de recurso de 45 dias a partir da data em que o regulamento 
municipal for decretado.  Qualquer pessoa ou entidade pode recorrer da 
decisão sobre as mudanças dos círculos eleitorais.  Se não houver recursos, 
então os regulamentos municipais serão considerados finais e vinculativos.  
Se for apresentado um recurso, será ouvido e decidido pela Comissão 
Municipal do Ontário, antes de a decisão ser conclusiva. 

 
14. Qual é o prazo para a conclusão das mudanças nas demarcações dos 

círculos eleitorais/composição do conselho, a fim de que entrem em 
vigor na Eleição Municipal de 2014.  
Todas as decisões, incluindo as decisões sobre quaisquer recursos 
apresentados à Comissão Municipal do Ontário, a respeito de um 
realinhamento das demarcações dos círculos eleitorais/mudança na 
composição do Conselho têm de ser conclusivas até 31 de Dezembro de 
2013. 

 
 



 

4 | Página 
 

 
15. Se eu quiser sugerir um cenário ou fazer comentários, como devo 

proceder? 
Os residentes são convidados a apresentar comentários e sugestões por 
escrito ou a fazer perguntas. Um resumo de todos os comentários, etc., será 
apresentado ao Conselho no relatório do pessoal profissional no início de 
2013: 

 
Comentários e/ou sugestões escritos podem ser apresentados em qualquer 
uma das seguintes entidades até Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2012, 
inclusive: 

 
Telefonar/Enviar fax: 
 

Wendy Cooke, Coordenadora de Eleições e Projectos Especiais 
 Telefone:  905.874.3481 
 TTY:  905.874.2130 
 Fax:  905.874.2119 
 
Pessoalmente: 
 

 Brampton City Hall – City Clerk’s Office, 1st Floor – 8:30 da manhã 
– 4:30 da tarde, Segunda a Sexta-feira 

 Sessões de consulta pública – 7 da manhã - 9 da noite 
o City Hall Atrium - Quarta-feira, 14 de Novembro  
o South Fletcher’s Recreation Centre -Quinta-feira, 15 de 

Novembro  
o Cassie Campbell Recreation Centre - Quarta-feira, 21 de 

Novembro  
o Brampton Soccer Centre - Quinta-feira, 22 de Novembro  
o Earnscliffe Recreation Centre -Terça-feira, 27 de Novembro  
o Century Gardens Recreation Centre -Quinta-feira, 29 de 

Novembro  
 

Estas sessões serão realizadas em formato de «visita pública», sem 
apresentação formal.  Isto permitirá que os moradores tenham a 
oportunidade de ver os cenários das demarcações dos círculos eleitorais 
a seu belo prazer e de fazer perguntas ao pessoal profissional..  

 
Email: 
 

 wbr@brampton.ca 
 

Twitter: 
 

 @bramptonwards 
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