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JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto de Decreto Legislativo trata da autorização para firmar um convênio entre 
a Câmara Municipal de São José dos Campos e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 
Paulo para a produção de material audiovisual voltado à campanha da revisão biométrica 
obrigatória. 
 
Para viabilizar o acesso dos cidadãos às informações constantes no Cadastro Nacional de 
Eleitores, a Justiça Eleitoral elaborou um sistema de consulta às zonas eleitorais, que são 
administradas pelos Cartórios Eleitorais. Em São José dos Campos são 4 Zonas Eleitorais: 127ª, 
282ª, 411ª e 412ª para atender cerca de 510 mil eleitores.  
 
A partir de 2013, a população joseense passou a contar com a TV Câmara, implantada com a 
finalidade de ampliar a transparência seguindo o princípio da publicidade dos atos da 
Administração. A TV legislativa permite aos cidadãos acompanhar as sessões ordinárias, 
extraordinárias e solenes transmitidas ao vivo e reprisadas em horários diversos. A 
programação prioriza a exibição das sessões plenárias, audiências públicas e outros eventos 
organizados pela Câmara, além de produtos jornalísticos, como reportagens e documentários, 
que noticiam fatos, votações e discussões.  
 
Como TV pública, ao prestar serviços e educar para a cidadania, preenche uma lacuna deixada 
pelas emissoras privadas dirigidas pelo interesse comercial. Assim, além da missão precípua 
de divulgar a atividade parlamentar, uma parcela dos programas veiculados tem cunho 
educativo.  
 
Dessa forma, a parceria com os Cartórios Eleitorais permitirá que se leve a todo e qualquer 
cidadão, informações de interesse público referentes a questões relativas ao âmbito dos 
direitos e deveres dos eleitores. 
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