
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 
Residentes de Brampton incentivados a verificar dados em voterlookup.ca da MPAC 

 
BRAMPTON, ON (14 de abril de 2022) – A menos de 200 dias das próximas Eleições Autárquicas e do 
Conselho Escolar de Brampton 2022 (2022 Brampton Municipal and School Board Election) que se 
realizam em outubro, é altura de começar a planear a votação. A Cidade de Brampton incentiva os 
residentes a consultarem voterlookup.ca para se certificarem de que foram incluídos na Lista 
Preliminar de Eleitores (Preliminary List of Electors) e que todos os seus dados estão corretos.  
 
A Corporação de Avaliação de Bens Municipais [Municipal Property Assessment Corporation (MPAC)] 
mantém uma Lista Preliminar de Eleitores (Preliminary List of Electors) que é usada para preparar a 
Lista de Votação (Voters’ List) para as eleições. O serviço online Voterlookup.ca fornecido pela MPAC 
é de utilização fácil. 
 
Destaques 
 

• Um eleitor elegível nas Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar de Brampton 2022 (2022 
Brampton Municipal and School Board Election) é uma pessoa com, pelo menos, 18 anos, um 
cidadão canadiano e residente em Brampton, ou um proprietário ou locatário de bens em 
Brampton ou o respetivo cônjuge. 

• Para confirmar que os seus dados são registados com precisão para as próximas Eleições 
Autárquicas (Municipal Election), vá a voterlookup.ca e insira o seu município, nome completo, 
data de nascimento, e o endereço dos seus bens ou o número de avaliação do lote. 

• Mesmo que estivesse na Lista de Votação (Voters’ List) nas últimas Eleições Autárquicas 
(Municipal Election), verifique a lista agora para confirmar se os seus dados estão corretos. 

• Se completou 18 anos nos últimos anos, se se mudou recentemente para ou dentro de 
Brampton ou se for um cidadão canadiano novo, atualize os seus dados em voterlookup.ca. 

• Este ano, as eleições provinciais (provincial election) também se realizam no dia 2 de junho. 
Incentivamos os residentes a verificarem a lista provincial de votação em 
eregistration.elections.on.ca para confirmarem ou atualizarem os seus dados. 

 
Para saber mais consulte voterlookup.ca  ou contacte a MPAC pelo 1.866.296.6722 ou TTY 
1.877.889.6722. 
 
Citação 
 
«Confirmar se os seus dados estão corretos no serviço online voterlookup.ca da MPAC é um primeiro 
passo importante para se preparar para votar nas Eleições Autárquicas e do Conselho Escolar de 
Brampton 2022 (2022 Brampton Municipal and School Board Election). Os eleitores elegíveis para 
votar podem certificar-se de que os seus dados na lista estão atualizados e corretos, ajudando assim a 
poupar tempo no local de voto no Dia das Eleições.» 

- Peter Fay, Escriturário Municipal e Oficial de Supervisão Eleitoral (City Clerk and Returning 
Officer), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades 
diversificadas, atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e 
ambiental. Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável 
e próspera. Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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