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A câmara alta é chamada Conselho Legislativo.

A câmara alta é chamada Conselho Legislativo.

Esta tem 36 membros, constituídos por seis membros eleitos para cada uma das seis
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Você vota nos candidatos que querem representar o distrito ou região onde você vive.
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Durante uma eleição geral, você é convidado(a) a votar em quem você quer que o(a)
 pelo seu distrito na Assembleia Legislativa
represente:





pela sua região no Conselho Legislativo.

pelo seu distrito na Assembleia Legislativa
pela sua região no Conselho Legislativo.

Para votar, você receberá dois boletins de voto.

O boletim de voto mais pequeno, branco, é para a Assembleia Legislativa (pelo seu
distrito).
Para
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Use apenas números.

O boletim de voto maior, colorido, é para o Conselho Legislativo (pela sua região).
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Você tem duas opções para sinalizar o seu boletim de voto.

Pode numerar todas as caixas abaixo da linha pela ordem da sua escolha.
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Pode numerar todas as caixas abaixo da linha pela ordem da sua escolha.

Torne-se um(a) candidato(a)
Para se tornar um(a) candidato(a),você tem de estar recenseado(a) para votar.
Consulte ‘Como recensear-se’ para obter mais informações sobre como se recensear.
Para propor-se, você terá de:




preencher um formulário de nomeação
fornecer todas as informações solicitadas
pagar um depósito.

O valor do depósito difere, dependendo de se estar a propor para uma eleição
Estadual, Federal ou autárquica.
Você pode propor-se como independente ou como membro de um partido político ou
grupo.
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Para mais informações, consulte www.elections.wa.gov.au ou ligue para o 13 63 06 ou
(08) 9214 0400 para chamadas interestaduais.

