Câmara de Vereadores de Joinville está de site novo

Depois de quase 10 anos, a Câmara de Vereadores de Joinville está de cara nova na internet.
O novo site reflete o momento pelo qual passa o Poder Legislativo de Joinville, com a
informatização e a modernização de suas instalações.

Primeiro, vereadores, servidores e assessores ganharam novos computadores. Depois, veio a
informatização do plenarinho, que possibilitou a transmissão de todas as reuniões pela internet.
Em seguida, foi a vez da sala das comissões receber o mesmo tratamento. Por último, o
plenário passou por uma grande reforma, que culminou com a informatização do processo de
votação e condução das sessões. Agora, chegou a vez de a presença digital da Câmara de
Vereadores de Joinville entrar no mesmo passo.

O principal diferencial em relação ao site anterior não está apenas no layout; finalmente, muito
mais amigável, elegante e organizado; mas na filosofia que deu-lhe origem. A interatividade
com o internauta ganha força. As notícias permitem a inclusão de comentários.

Agora, fotos e vídeos farão parte do dia a dia desta nova ferramenta. Isso sem contar a
integração com (nada mais, nada menos que) 333 redes sociais. Basta clicar no botão "share"
(compartilhar, em inglês), no rodapé de cada notícia, para espalhar os conteúdos do Poder
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Legislativo de Joinville pela grande rede mundial de computadores. As atividades no Twitter
@camarajoinville
podem ser vistas diretamente aqui no site. Um
canal de vídeos no YouTube
, que procurará levar ao internauta o cotidiano da Câmara de forma descontraída, informal, já
está em funcionamento, basta clicar no ícone no canto superior direito do site.

O objetivo, com tudo isso, é aproximar ainda mais o cidadão da Câmara, incentivando a
participação popular no processo de construção das leis e dos grande debates joinvilenses.

Até por isso, uma outra novidade deste site são os blogs de cada parlamentar. Diferente do
antigo, em que cada vereador tinha apenas uma página com um perfil e uma foto, agora, cada
um terá um site inteiro para si, para utilizá-lo da maneira que lhe convier. Até mesmo a Câmara
Mirim foi contemplada.
No momento, todos os blogs estão sem conteúdos personalizados. Os vereadores
começarão a abastecê-los a partir do dia 3 de fevereiro de 2011 .
O internauta, ao clicar no menu "Vereadores" e, em seguida, ao clicar sobre o nome ou foto de
um parlamentar, será direcionado ao blog dele, cuja responsabilidade dos conteúdos será de
sua assessoria. Ali, o vereador poderá inserir suas notícias, seu perfil, disponibilizar sua
agenda de compromissos, entre outras coisas. Os blogs têm, ainda, um formulário de contato
direto com o edil.
Como é prática comum em muitos sites pela internet, alguns conteúdos são restritos. No site
da Câmara de Vereadores de Joinville, esta política de acesso não é diferente. Apesar de tudo
ser público e gratuito, para que o internauta tenha acesso a todas as áreas do site, será preciso
fazer um cadastro para a criação de um login e senha. Somente depois de regularmente
cadastrado, o visitante tem acesso a todos os conteúdos.
Os profissionais de comunicação social também serão privilegiados no novo site. A Diretoria de
Comunicação Social da Câmara de Vereadores de Joinville está formatando uma Sala de
Imprensa
,
em que disponibilizará conteúdos e ferramentas para facilitar ao máximo o trabalho de
jornalistas de Joinville, de Santa Catarina e até do Brasil. A previsão é que a partir de meados
de fevereiro, a Sala de Imprensa já esteja 100% funcional.
O novo site do Poder Legislativo joinvilense traz outras novidades. Mas deixaremos para que
cada internauta, cada visitante as descubra.Lembrando que, como em qualquer site, há um
navegador que se adapta melhor à linguagem de desenvolvimento utilizada. No caso deste
aqui, os testes mostraram que o Internet Explorer 8.0 (ou o 9.0 Beta) consegue executar
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todas as funcionalidades planejadas. Por isso, é o navegador recomendado, embora não haja
impedimento na utilização do
Mozilla
Firefox
ou do
Google Chrome
. O que pode ocorrer, caso você escolha estes dois navegadores, é a não visualização de
100% do potencial projetado para o site.
E já que o ponto alto desta nova fase é a interatividade, que tal você já nos deixar um
comentário e dizer o que achou do novo site da Câmara de Vereadores de Joinville? Se quiser
nos ajudar a melhorá-lo ainda mais, conte-nos também o que podemos fazer para atender às
suas expectativas de internauta (cadastro e posterior login requeridos).{jcomments on}
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