
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
   

 

A Votação Antecipada começa em 7 de outubro de 2022! 

  

BRAMPTON, ON (27 de setembro de 2022) A Votação Antecipada /Advance Voting) nas Eleições 
Autárquicas e do Conselho Escolar de Brampton de 2022 (2022 Brampton Municipal and School Board 
Election) começa na sexta-feira, 7 de outubro. A votação antecipada decorre em outubro durante cinco 
dias. 

A votação antecipada realiza-se em 7, 8, 9, 14 e 15 de outubro de 2022. Apresentamos abaixo uma 
lista completa das datas, dos locais e horas. Os eleitores também podem usar a ferramenta interativa 
(interactive tool) no website da Cidade (City’s website) para encontrar os locais de votação antecipada 
mais perto da sua residência. 

Locais da Votação Antecipada 

• Sexta-feira, 7 de outubro, das 12:00 às 20:00 
o Brampton City Hall, 2 Wellington St W 

• Sábado, 8 de outubro e domingo, 9 de outubro, das 10:00 às 17:00 
o Brampton City Hall, 2 Wellington St W 
o Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W 
o Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd 

• Sexta-feira, 14 de outubro, das 12:00 às 20:00, e sábado, 15 de outubro, das 10:00 às 
17:00 

o Brampton City Hall, 2 Wellington St W 
o Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W 
o Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E 
o Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr 
o Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd 
o Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr 
o Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr 
o Save Max Sports Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E 
o St. Jacinta Marto Catholic Elementary School, 40 Fallowfield Rd 
o Susan Fennell Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd 

Algumas das datas para a Votação Antecipada ocorrem durante o fim de semana de Ação de Graças 
(Thanksgiving) para que todos os eleitores votem com mais facilidade, incluindo os estudantes 
elegíveis que possam estar em casa durante o fim de semana prolongado. 

Destaques adicionais 

• Para votar, deve apresentar um documento de identificação que indique o seu nome E a 
morada de Brampton, e a Notificação aos Eleitores que recebeu por correio Canada Post, em 
qualquer um dos locais para Votação Antecipada. 

https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/advance/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx


 

 

• Se não recebeu a Notificação aos Eleitores, pode não estar na Lista de Eleitores (Voters’ List), 
mas pode ser adicionado à lista no local da votação. Deve apresentar a identificação exigida 
(required ID). 

• Se solicitou para ser adicionado à Lista de Eleitores ou atualizou os seus dados online, deve 
também apresentar um documento de identificação no local de votação. 

• Todos os locais destinados à Votação Antecipada possuem uma unidade de votação acessível 
disponível para utilização. 

• Se não conseguir chegar a um local de Votação Antecipada ou apresentar-se no Dia das 
Eleições, saiba mais sobre a votação por procuração (proxy voting). 

• O Dia das Eleições é segunda-feira, 24 de outubro. Este ano, o Diwali e o Bandi Chhor Diwas 
também se realizam na segunda-feira, 24 de outubro. 

• Em 24 de outubro, pode votar em qualquer local dentro do seu distrito. Pode consultar a lista 
dos locais no seu distrito no website da Cidade (City’s website). 

• Consulte a secção de Perguntas Frequentes (FAQ section) no website da Cidade para 
quaisquer outras questões relacionadas com a votação. 

Citação 

«Votar é uma excelente oportunidade para ajudar a moldar a nossa cidade e o nosso futuro. 
Incentivamos todos os eleitores elegíveis a votar nas Eleições Autárquicas e do Conselho Municipal de 
Brampton de 2022 (2022 Brampton Municipal and School Board Election). Este ano, o Dia das 
Eleições, o Diwali e o Bandi Chhor Diwas realizam-se no mesmo dia. A Cidade incentiva todos os 
eleitores que queiram votar a aproveitarem as oportunidades disponíveis, consoante o que for mas 
cómodo para eles. Participe e ajude a moldar a sua cidade!» 

- 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/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/voting-day/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voter-FAQs.aspx
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

