
Câmara Municipal: Os eleitores
selecionam um candidato de
seu distrito (geralmente sua
vizinhança) para servir na
Câmara Municipal. Os eleitores
também votarão para eleger
três candidatos gerais, que
podem ser de qualquer parte
da cidade.

Comitê Escolar: Os eleitores
selecionam um candidato de
seu distrito e dois candidatos
gerais. Esses distritos eleitorais
são formados pela combinação
de pares dos oito novos
distritos da Câmara Municipal.
 
Comitê Escolar do Distrito 1 é composto
pelos Distritos Municipais 1 e 8
Comitê Escolar do Distrito 2 é composto
pelos Distritos Municipais 4 e 2
Comitê Escolar do Distrito 3 é composto
pelos Distritos Municipais 3 e 5
Comitê Escolar do Distrito 4 é composto
pelos Distritos Municipais 6 e 7

GUIA PARA O
NOVO

SISTEMA DE
VOTAÇÃO DE

LOWELL

Como Funciona O
Novo Sistema De
Votação?

QUEM SOMOS?
 Nós somos uma parceria de organizações

comunitárias e residentes em Lowell.
Nosso objetivo é divulgar o novo sistema
eleitoral e envolver os eleitores no
processo eleitoral local.

Para mais informações, visite lowellvote.org

+

http://lowellvote.org/


POR QUE O SISTEMA DE
VOTAÇÃO DE LOWELL
ESTÁ MUDANDO?

O novo sistema de votação de
Lowell que entrará em vigor em
2021 é o resultado de uma ação
judicial contra a cidade de Lowell
com base no Voting Rights Act (Ata
de Direitos Eleitorais). O processo
foi resolvido em 2019 e alegou que
o sistema de votação geral da
cidade era injusto com os eleitores
*BIPOC e criava desigualdade
dentro da cidade de Lowell. Em
anos anteriores, o Conselho
Municipal e o Comitê Escolar de
Lowell eram escolhidos em geral,
com cada assento votado por toda
a cidade. Agora, o Conselho
Municipal e o Comitê Escolar serão
eleitos a partir dos distritos
eleitorais que foram estabelecidos
no outono de 2020, com dois dos
oito distritos compostos por
populações de "minoria
majoritária". Essas mudanças na
votação buscam garantir um
governo mais representativo,
elegendo candidatos que moram
em todas as partes de Lowell.
 
* Pessoas negras, indígenas e pessoas de cor

Para visualizar uma versão digital do
mapa onde pode achar seu distrito por
endereço, visite: 
Yourlowellyourvote.org

COMO POSSO SABER EM QUE
DISTRITO DE VOTAÇÃO ESTOU?

Uma proposta de um novo mapa eleitoral foi
divulgada em novembro de 2020, seguido por um
período de dois meses de discussão com o público
durante o qual várias sessões públicas de
informação foram apresentadas e os residentes
foram incentivados a compartilhar suas
perspectivas sobre os distritos. Muito esforço foi
feito para manter as vizinhanças juntas, mas devido
à necessidade de manter os distritos
aproximadamente iguais em população, algumas
vizinhanças tiveram que ser divididas ou juntadas
no mapa eleitoral final.

LEGENDA


