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100 dias até ao Dia da Votação – Está pronto? 

BRAMPTON, ON (15 de julho de 2022) – O domingo, 17 de julho assinala o prazo de 100 dias que os 
eleitores de Brampton têm para tomarem a decisão importante de votarem nas Eleições Autárquicas e 
do Conselho Escolar (Municipal and School Board Election) que se realizam na segunda-feira, 24 de 
outubro de 2022. 
 
Votar é fácil – lembramos alguns conselhos úteis para os eleitores: 

• Determine se é um eleitor elegível: é elegível para votar se for um cidadão canadiano, tiver 
pelo menos 18 anos no Dia da Votação (Voting Day) e viver em Brampton (ou for proprietário 
ou arrendatário de terrenos em Brampton ou cônjuge desse proprietário ou arrendatário). 

• Confirme os dados na Lista de Eleitores: para verificar se os seus dados estão corretos e 
atualizados visite o site voterlookup.ca. Este website estará ativo até 21 de julho de 2022. Após 
esta data, os eleitores poderão verificar os seus dados no website da Cidade a partir de 1 de 
setembro. 

• Saiba qual é o seu distrito: se não tem a certeza qual é o distrito onde reside, verifique aqui 
(check here). 

• Vote em qualquer parte no seu distrito: em 24 de outubro, pode votar em qualquer local de 
votação no seu distrito. As informações referentes ao local de votação estarão disponíveis em 
setembro no website da Cidade. 

• Datas de voto antecipado: se não puder votar no dia 24 de outubro, considere votar em 
qualquer um dos dias destinados ao Voto Antecipado (Advance Voting) em 7, 8, 9, 14 ou 15 de 
outubro. As informações sobre o voto antecipado estarão disponíveis em setembro no website 
da Cidade. O voto antecipado também é uma boa opção para membros da comunidade que 
possam estar ocupados a celebrar o Diwali e o Bandi Chhor Divas, que coincidem com o dia da 
votação deste ano. 

• Voto por procuração: se for um eleitor elegível em Brampton que não pode comparecer no 
Dia da Votação ou em qualquer uma das datas de Voto Antecipado (Advance Voting), pode 
nomear outro eleitor elegível de Brampton para votar em seu nome, Qualquer pessoa cujo 
nome esteja na Lista de Eleitores (Voters’ List) ou que tenha sido adicionado à Lista de 
Eleitores pode votar por procuração. Mais informações sobre o voto por procuração estarão 
disponíveis brevemente no website da Cidade. 

• Serviço de voto em casa: os eleitores elegíveis que não podem sair de caso devido a doença, 
lesões ou deficiência podem candidatar-se para votar usando o serviço de Voto em Casa 
(Home Voting) em 11, 12 e 13 de outubro. As marcações limitadas estarão disponíveis para as 
pessoas que satisfaçam os requisitos de elegibilidade. Mais informações sobre o serviço e o 
processo de agendamento estarão disponíveis em breve no website da Cidade.  

• Faça-se acompanhar do seu Cartão do Cidadão (bilhete de identidade): os eleitores devem 
fazer-se acompanhar de um documento de identificação que mostre o seu nome e um 
endereço de Brampton adequado para votarem. Antes da votação consulte a lista de 
documentos de identificação aceitáveis (acceptable documents for identification). 

Lembretes adicionais: 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voterlookup.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1788f7fcd3f54d9bbdfd08da668e7a80%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935059377605948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6qAPi8x0XuuJkFc1quwprETGseDJIa1XaoJoo%2BsyzsY%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Find-your-Ward.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf


 

 

• Trabalhar na eleição: candidate-se agora para trabalhar nas Eleições Autárquicas (Municipal 
Election) e auxiliar em funções administrativas e de serviço de apoio ao cliente no Dia da 
Votação. Estão disponíveis mais de 2000 postos. Será dada preferência aos residentes de 
Brampton a partir dos 18 anos. Trata-se de uma excelente oportunidade para adquirir novas 
competências, conhecer os funcionários municipais e interagir com a sua comunidade. 

• Dia da Nomeação: os potenciais candidatos podem preencher os seus papéis de nomeação 
até sexta-feira, 19 de agosto, pelas 14:00. As informações sobre a elegibilidade dos candidatos 
e o processo de nomeação estão disponíveis aqui (here). 

• Promotores eleitorais: os potenciais promotores eleitorais podem registar-se para publicidade 
em Brampton até 21 de outubro. As informações sobre os promotores eleitorais, requisitos de 
elegibilidade e o processo de registo estão disponíveis aqui (here).  

Para mais informações sobre as Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar de 2022 (2022 Municipal 
and School Board Election), visite o site www.brampton.ca/bramptonvotes. 

Citação 

«Os serviços municipais, como por exemplo estradas, parques, serviços recreativos e transportes 
fazem parte das vidas diárias dos residentes. Votar nas Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar 
(Municipal and School Board Election) é uma forma importante de moldar a sua cidade, e com os dias 
de Voto Antecipado (Advance Voting), votar em casa e a possibilidade de votar em qualquer local no 
seu distrito, também é prático para todos. A apenas 100 dias das Eleições Autárquicas e do Conselho 
Escolar, certifique-se de que tem um plano para votar!» 

- Peter Fay, Escriturário Municipal e Oficial de Supervisão Eleitoral (City Clerk and Returning 
Officer), 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://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/bramptonvotes
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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