
 

 
 

 

 

Lista oficial dos candidatos às Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar 
2022 de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (23 de agosto de 2022) – As nomeações para as Eleições Autárquicas e do Conselho 
Escolar 2022 de Brampton encerraram na semana passada, na sexta-feira, 19 de agosto. 
 
A lista oficial de candidatos, conforme certificada pelo Escriturário Municipal, está disponível no website 
da Cidade (City’s website) em www.brampton.ca/bramptonvotes. 

Eleitos por aclamação 

A Lei das Eleições Autárquicas, 1966 (Municipal Elections Act, 1996) estabelece que, se às 16:00 da 
segunda-feira seguinte ao Dia da Nomeação (Nomination Day), o número de candidatos certificados 
para um cargo for igual ou inferior ao número de candidatos a eleger, o Escriturário deverá declarar 
imediatamente o candidato ou candidatos eleito(s) por aclamação. Apenas uma nomeação foi recebida 
para o cargo de Administrador, Conselho Escolar Viamonde (Conseil scolaire Viamonde). Isto faz com 
que o candidato selecionado, Yvon Rochefort, seja eleito por aclamação. 

Destaques 

• As Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar 2022 (2022 Municipal and School Board 
Election) realizam-se na segunda-feira, 24 de outubro. O horário da votação é das 10:00 às 
20:00. 

• A informação relativa ao local da votação estará disponível em setembro no website da Cidade. 
• Se não puder votar no dia 24 de outubro, considere votar em qualquer um dos dias dedicados 

ao Voto Antecipado (Advance Voting) em 7, 8, 9, 14 ou 15 de outubro. A informação relativa ao 
Voto Antecipado estará disponível em setembro no website da Cidade. O Voto Antecipado 
também é uma boa opção para os membros da comunidade que possam estar ocupados com 
as celebrações do Diwali e do Bandi Chhor Divas que, este ano, coincidem com o Dia da 
Votação (Voting Day). 

• Votação por procuração: se for um eleitor elegível de Brampton que não pode votar no Dia da 
Votação ou em qualquer uma das datas do Voto Antecipado, 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 adicionada à Lista de Eleitores pode votar por procuração. Mais 
informações sobre a votação por procuração estarão disponíveis brevemente no website da 
Cidade. 

• Serviço de Voto em Casa (Home Voting): os eleitores elegíveis que não podem sair de casa 
devido a doença, lesão ou incapacidade podem candidatar-se para votar usando o serviço de 
Voto em Casa em 11, 12 e 13 de outubro. Os agendamentos serão limitados para quem 
satisfizer os requisitos de elegibilidade. Mais informações sobre o serviço e o processo de 
agendamento estarão disponíveis brevemente no website da Cidade. 

• Traga a sua identificação: os eleitores devem fazer-se acompanhar de um documento de 
identificação que indique o seu nome e endereço de Brampton qualificado para votar. Antes de 
votar consulte a lista de documentos de identificação aceitáveis (list of acceptable documents). 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/candidateListing.aspx
https://www.brampton.ca/bramptonvotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf


 

 

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

• Agentes de propaganda eleitoral: os potenciais agentes de propaganda eleitoral podem 
apresentar um registo para fazerem propaganda em Brampton até 21 de outubro. As 
informações sobre os agentes de propaganda eleitoral, os requisitos de elegibilidade e o 
processo de registo estão disponíveis aqui (here). 

  

Para mais informações sobre as Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar 2022, visite o website 
www.brampton.ca/bramptonvotes. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonvotes
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

