Seu Guia Para
o Seu Voto

Outubro 2022

Muitos serviços que você e sua família usam, como estradas, centros de recreação,
parques, estacionamentos, escolas, espaços públicos e de convivência, são
gerenciados pelo governo local e financiados pelos seus impostos. Votar é uma das
maneiras mais importantes de moldar o que está acontecendo em seu bairro e em
Oakville. Siga estes passos fáceis para fazer sua voz ser ouvida nesta eleição.

Etapa 1 – Elegibilidade
Você é elegível se você:
• for cidadão canadense;
• tiver 18 anos ou mais antes da eleição;
• for um residente de Oakville, ou o proprietário ou inquilino de um
imóvel, ou o cônjuge de tal proprietário ou inquilino.
Se você possui mais de uma propriedade em Oakville, pode votar uma vez
com base no seu endereço de residência principal.

Etapa 2 – Inscreva-se para votar
Visite elections.oakville.ca para garantir que seu nome está na lista de
eleitores antes de ir votar. Não encontrou seu nome na nossa lista de
eleitores? Se você for elegível para votar, faça uma solicitação online para
ser adicionado à lista ou visite um local de votação com o seu Documento de
Identidade mostrando nome e endereço.

Etapa 3 – Receber Aviso de Eleitor por Correio
Isso será enviado para aqueles na lista de eleitores em setembro e incluirá
uma carta e um aviso de voto com datas e informações sobre a localização.
Se você não receber o seu aviso de voto em setembro, preencha
uma candidatura para alterar a lista de eleitores online (é necessária
identificação) ou visite um local de votação com o Documento de
Identificação.

Contato: 905-815-6015

Etapa 4 – Escolha uma data e local de votação
Vote cedo em qualquer lugar em Oakville ou vote em 24 de outubro
em qualquer local da sua região. Visite elections.oakville.ca para a lista
completa de locais e horas.
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Atribua um eleitor por procuração para votar em seu nome. Os
formulários de procuração estão disponíveis online. A pessoa
nomeada como procurador deve apresentar o formulário
pessoalmente na Câmara Municipal.

Etapa 5 – Traga seu documento

Se você recebeu seu aviso de voto por correio, traga esse e um
documento de identificação, como sua carteira de motorista.
Se você não recebeu o aviso de voto e, em seguida, traga um
documento mostrando seu nome e endereço.

Etapa 6 – Votação

No local de votação, seu documento de identificação será verificado
quanto à elegibilidade, antes de receber sua cédula. Faça a sua
escolha marcando um X em cada uma das categorias – Prefeito,
Conselheiro Regional, Conselheiro Municipal, Presidente Regional e
Administrador do Conselho Escolar.

Acessibilidade e Inclusão
Todos os locais de votação
são fisicamente acessíveis e
contam com ferramentas
de acessibilidade.

Antes de ir votar, se você precisa de informações
em outro idioma, ligue para 905-845-6601 para
interpretação por telefone disponível em mais
de 240 idiomas.

elections.oakville.ca

