
 

 
 

 

 

Nomeações de candidatos para as Eleições Autárquicas e do Conselho 
Escolar de Brampton 2022 encerram a 19 de agosto 

  

BRAMPTON, ON (2 de agosto de 2022) – O Gabinete do Escriturário da Cidade de Brampton (City of 
Brampton Clerk’s Office) continua a aceitar nomeações de candidatos e registos de 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 na 
sexta-feira, 19 de agosto de 2022, às 14:00. 

O período de registo para os agentes de propaganda eleitoral continuará até 21 de outubro de 2022. 

Uma apresentação sobre as diretrizes gerais para candidatos e agentes de propaganda eleitoral 
encontra-se disponível no website (website) da Cidade. 

Candidatos 
A Cidade está a aceitar nomeações para os seguintes cargos: 

• Presidente do Conselho Municipal (Mayor) 
• Conselheiro Regional (Regional Councillor) 
• Conselheiro Municipal (City 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) está a aceitar nomeações de candidatos para o 
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 
(online) e no Gabinete do Escriturário Municipal (City Clerk’s Office) na Câmara Municipal de Brampton 
(Brampton City Hall). Os formulários devem ser apresentados por marcação, pessoalmente (ou por um 
agente), durante o horário normal de funcionamento do escritório até 18 de agosto de 2022. Não é 
necessário efetuar marcação se planeia apresentar os seus formulários no último dia para submeter as 
nomeações. Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada apenas nesse dia. Em 19 de 
agosto, o horário para a apresentação decorre das 9:00 às 14:00. Visite o site 
www.brampton.ca/BramptonVotes para aceder aos formulários solicitados, ao pacote de informação e 
para agendar uma marcação para a apresentação. 

Na data da apresentação, a taxa [200 dólares [($200.00) para Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor), 100 dólares ($100.00) para todos os outros cargos] pode ser paga 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 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf


 

 

originais; não são permitidos faxes ou outras versões eletrónicas. Um candidato não pode gastar 
dinheiro numa campanha, nem receber dinheiro para uma campanha antes de ter apresentado um 
Documento de Nomeação (Nomination Paper). 

Agentes de propaganda eleitoral  
Qualquer pessoa, corporação ou organização sindical que pretenda fazer propaganda em meios de 
difusão, impressos, eletrónicos ou outro meio 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 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 efetuar 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. Um 
agente de propaganda eleitoral não pode gastar dinheiro numa campanha, nem receber dinheiro para 
uma campanha antes de ter apresentado os seus documentos de registo. 

Em www.brampton.ca/BramptonVotes será disponibilizada e atualizada regularmente uma lista dos 
candidatos nomeados e agentes de propaganda eleitoral registados. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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