Participe na Democracia – Registre para Votar
Quem pode registrar para votar
Se você é um cidadão(ã) e se você tem pelo menos 18 anos de idade, você tem o direito de votar.
Você pode votar mesmo que você tenha chegado aqui recentemente.
Uma vez que você tenha registrado(a) para votar na cidade em que você mora, você não tem que
registrar de novo.
Aonde você pode registrar para votar



Nos locais de votação no dia da eleição
Ou na prefeitura de sua própria cidade até 613 dias antes da eleição

O que trazer com você para o Registro
Você pode trazer uma carteira de Motorista, ou o Passaporte, ou outra forma de identificação com
foto. Se você se naturalizou neste País, traga o seu Certificado de Naturalização. Traga também algo
que mostre aonde você mora, por exemplo a conta da luz, ou da água, ou do telefone ou outra conta
com o seu endereço.
Se você não tiver estes documentos, você pode então assinar uma declaração confirmando a sua
identidade, idade, cidadania, e aonde você reside.
O formulario de registro vai pedir o seu nome, idade, local de nascimento, e aonde você mora agora.
Se você fez o registro em outra localidade antes, dê este endereço. O formulario tambem pede o
número de sua carteira de motorista ou os ultimos quatro digitas do seu numero de segurança social.
Você pode escolher um partido politico, mas isto não é obrigado.
Serã necessario assinar uma declaração constando que você entende que frauda eleitoral é crime.
Você tambem pode registrar Ausente
Se você não fez o registro em pessoa, você pode registrar pelo o correio, mas faça o possivel para
que tudo chegue na prefeitura de sua cidade no minimo 10 dias antes da eleição.
Peça a pessoa encarregada na prefeitura de sua cidade para uma declaração para registro e um
formulário normal para o voto. Esta declaração será assinada perante uma testemunha antes de ser
enviada pelo correio.
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