
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

  

Cidade de Brampton organiza sessão informativa para concorrentes às 
Eleições Autárquicas (Municipal Election) 

  

BRAMPTON, ON (31 de março de 2022) – Os potenciais candidatos às Eleições Autárquicas e do 
Conselho Escolar de 2022 (2022 Municipal and School Board Election) e os agentes de propaganda 
eleitoral são convidados a participar numa sessão informativa a realizar na Cidade de Brampton na 
terça-feira, 12 de abril de 2022, das 19:00 às 22:00. 

A sessão informativa, organizada em parceria com o Ministério dos Assuntos Municipais e Habitação 
(Ministry of Municipal Affairs and Housing), será uma reunião híbrida, virtual e presencial, realizada nos 
Gabinetes do Conselho (Council Chambers) na Câmara Municipal de Brampton (Brampton City Hall). 

A sessão dará uma perspetiva global dos requisitos fundamentais, incluindo: 

• Elegibilidade e responsabilidades dos candidatos e agentes de propaganda eleitoral 
• Processo de candidatura e registo 
• Finanças da campanha 
• Datas e recursos principais 

A sessão está aberta a qualquer pessoa que considere concorrer como candidato ou registar-se como 
agente de propaganda eleitoral nas Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar de Brampton de 2022 
(Brampton 2022 Municipal and School Board Election). O registo para a sessão informativa é 
obrigatório. Para fazer o registo para participar presencialmente ou virtualmente via Webex, consulte 
brampton.ca/bramptonvotes. 

Factos rápidos 

• As informações para se tornar candidato ou agente de propaganda eleitoral podem ser 
consultadas aqui (found here) 

• O período de indicação dos candidatos abre em 2 de maio e encerra em 19 de agosto às 14:00 
• O registo para os agentes de propaganda eleitoral abre a 2 de maio e encerra a 21 de outubro 
• O dia da votação é 24 de outubro 
• A próxima sessão informativa para os candidatos nomeados e agentes de propaganda eleitoral 

será realizada em setembro de 2022 

 
Citações 

«A sessão informativa da Cidade, realizada com o Ministério dos Assuntos Municipais e Habitação 
(Ministry of Municipal Affairs and Housing) ajudará os potenciais candidatos a adquirirem um melhor 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx


 

 

conhecimento acerca do que se exige deles caso optem por apresentar a sua candidatura às Eleições 
Autárquicas e do Conselho Escolar de 2022 (2022 Municipal and School Board Election). Também 
ajudará os potenciais agentes de propaganda eleitoral a saber quais são os requisitos de registo. 
Todas as pessoas interessadas em saber mais são convidadas a fazerem o seu registo e a juntarem-
se a nós.» 
 
- Peter Fay, Escriturário Municipal e Oficial de Supervisão Eleitoral para as Eleições Autárquicas de 
Brampton de 2022 (City Clerk and Returning Officer for 2022 Brampton Municipal Election) 
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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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