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Quem pode registrar para votar?
Você pode registrar para votar se:

•  Tem cidadania canadense,

• Tem 18 anos de idade ou mais,

•  Você morou na Columbia Britânica nos 
últimos seis meses e

•  Você não está disqualificado para votar.

 

Porque devo registrar?
Você deve estar registrado como um eleitor 
provincial:

•  Para votar numa eleição provincial, um 
plebiscito ou uma eleição suplementar,

•  Para assinar um recall político ou uma 
iniciativa para uma petição ou campanha,

•  Para angariar assinaturas durante o recall ou 
iniciativa para uma campanha.

Como devo me registrar?
É fácil. Você pode:

•  Registrar online no site  
www.elections.bc.ca/ovr,

•  Ligar para Elections BC pelo Disque-grátis: 
1-800-661-8683,

•  Registrar num Centro de Serviço de BC or 
Elections BC em Victoria ou,

•  Enviar um formúlario de Requerimento 
para Registro para Elections BC pelo correio, 
por email ou fax - os formulários estão 
disponíveis online no site www.elections.
bc.ca e em qualquer Centro de Serviço de BC.

Estou registrado, mas mudei de 
endereço.

•  Você pode atualizar seu registro online ou

•  Ligar para Elections BC pelo Disque-grátis.

Você sabia?

•  Elections BC, Elections Canada e muitos 
municípios trabalham em conjunto para 
manter a lista de eleitores provinciais 
atualizada.

•  Eleições federais são administradas pelo 
Elections Canada.

•  Eleições municipais são administradas pelos 
governos locais.

Você tem alguma pergunta?

•  Ligue para Elections BC pelo Disque-grátis 
1-800-661-8683 / TTY: 1-888-456-5448,

•  Envie um email para:  
electionsbc@elections.bc.ca,  
ou

•  Visite o site: www.elections.bc.ca

Mantenha sempre a informação do seu 
registro de eleitor atualizada.
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