
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  

Nomeações dos candidatos e registos dos agentes de propaganda eleitoral 
para as Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar de Brampton 2022 

abrem a 2 de maio 

  

BRAMPTON, ON (26 de abril de 2022) – Na segunda-feira, 2 de maio, o Gabinete do 
Escriturário da Cidade de Brampton (City of Brampton Clerk’s Office) começará a aceitar 
nomeações dos candidatos e registos dos agentes de propaganda eleitoral para as Eleições 
Autárquicas e do Conselho Escolar de Brampton 2022 (2022 Brampton Municipal and School 
Board Election). 

O período de nomeação dos candidatos termina em 19 de agosto de 2022, às 14:00.  

O período de registo para os agentes de propaganda eleitoral termina em 21 de outubro de 
2022.  

No website da Cidade encontra-se disponível uma apresentação das diretrizes gerais para os 
candidatos e agentes de propaganda eleitoral.  

Candidatos    

A Cidade aceitará nomeações para os seguintes cargos: 

• Presidente do Conselho Municipal (Mayor) 
• Conselheiro Regional (Regional Councillor) 
• Conselheiro Municipal (Regional Councillor) 
• Administrador do Conselho Escolar (School Board Trustee) para 

o Conselho Escolar do Distrito de Peel (Peel District School Board) 
o Conselho Escolar do Distrito Católico de Dufferin-Peel (Dufferin-Peel Catholic 

District School Board) 
o Conselho escolar católico MonAvenir (Conseil scolaire catholique MonAvenir) 

A Cidade de Mississauga (City of Mississauga) aceitará nomeações de candidatos para 
Administrador do Conselho Escolar (School Board Trustee), Conselho Escolar Viamonde 
(Conseil scolaire Viamonde). 

Os formulários de nomeação e os pacotes de informação para os candidatos estão 
disponíveis online e no Gabinete do Escriturário (Clerk’s Office) na Câmara Municipal de 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Candidate%20and%20Third%20Party%20Advertiser%20Information%20Session%20-%20April%2012%202022.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx


 

 

Brampton (Brampton City Hall). Os formulários devem ser preenchidos pessoalmente (ou por 
um agente) durante o horário normal de funcionamento, das 8:30 às 16:30, nos dias úteis a 
partir de 2 de maio de 2022 até 19 de agosto de 2022. É necessário agendar uma marcação 
para apresentar os formulários de nomeação. Consulte www.brampton.ca/BramptonVotes 
para aceder aos formulários exigidos, ao pacote de informação, e para agendar uma 
marcação para a apresentação. 

No momento da apresentação, é necessário fazer o pagamento de uma taxa [200,00 dólares 
($200.00) para Presidente do Conselho Municipal (Mayor), 100,00 dólares ($100.00) para 
todos os outros cargos], em dinheiro, por débito, cheque certificado ou ordem de pagamento. 
Os candidatos devem fornecer o comprovativo do nome e do endereço qualificativo (proof of 
name and qualifying address). Aceitam-se apenas documentos originais; não são permitidos 
faxes ou outras versões eletrónicas. Todos os potenciais candidatos devem apresentar o 
respetivo Documento de Nomeação (Nomination Paper) e o formulário de Averbamento da 
Nomeação (Endorsement of Nomination) antes de receberem quaisquer contributos para a 
campanha ou gastarem quaisquer fundos destinados às eleições. Os candidatos a 
administrador do conselho escolar não necessitam de apresentar um formulário de 
Averbamento da Nomeação (Endorsement of Nomination). 

Agentes de propaganda eleitoral  

Qualquer pessoa, corporação ou organização sindical que pretenda fazer propaganda em 
meios de difusão, impressos, eletrónicos ou outro para promover, apoiar ou opor-se a um 
candidato, tem de efetuar um registo na Cidade. 

Os formulários de registo e os pacotes de informação estão disponíveis online e no Gabinete 
do Escriturário Municipal (City Clerk’s Office) na Câmara Municipal de Brampton (Brampton 
City Hall). Os registos devem ser apresentados pessoalmente (ou por um agente) durante o 
horário normal de funcionamento nos dias úteis a partir de 2 de maio de 2022 até 21 de 
outubro de 2022. É necessário agendar uma marcação para apresentar os documentos de 
registo. Consulte www.brampton.ca/BramptonVotes para aceder aos formulários solicitados, 
ao pacote de informação, e para agendar uma marcação para a apresentação. 

A pessoa que efetua o registo tem de apresentar identificação original original identification no 
momento da apresentação. Um representante que pretenda efetuar o registo em nome de um 
agente de propaganda eleitoral pertencente a uma corporação ou a uma organização sindical 
deve fornecer uma carta de autorização de um responsável designado da corporação ou da 
organização sindical. Aceitam-se apenas documentos originais; não são permitidos faxes ou 
outras versões eletrónicas. Os agentes de propaganda eleitoral devem apresentar os seus 
documentos de registo antes de receberem contributos para a campanha ou gastarem 
quaisquer fundos destinados às eleições. 

Em www.brampton.ca/BramptonVotes será disponibilizada e atualizada regularmente uma 
lista dos candidatos nomeados e agentes de propaganda eleitoral registados. 

Citação  

http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/BramptonVotes


 

 

«O Gabinete do Escriturário Municipal (City Clerk’s Office) incentiva todos os potenciais 
candidatos e agentes de propaganda eleitoral a familiarizarem-se com a legislação e com o 
que se espera deles durante a campanha para as Eleições Autárquicas e do Conselho 
Escolar de Brampton 2022 (2022 Brampton Municipal and School Board Election). 
Para mais informações consulte brampton.ca/BramptonVotes ou entre em contacto pelo 311 
ou bramptonvotes@brampton.ca para esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente 
tenha.» 

- 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 

 

http://brampton.ca/BramptonVotes
mailto:bramptonvotes@brampton.ca
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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