
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protótipo do projeto: www.portalpordiadema.com.br   
 
Destinatário: Gestão pública em geral: municipal, estadual e nacional.  
 
Mesmo incrivelmente simples essa ideia é capaz de aperfeiçoar a cultura brasileira da forma que 
precisamos, porque enquanto a hipocrisia cultural não for inibida nossas lutas serão uma ilusão
  

Quem somos:  Moradores de Diadema.  
 
Por que Diadema é importante para começarmos este projeto?  
Pela lógica que apresentaremos É preciso iniciar este projeto em um município de significativa 
proporção entre habitantes e território, além de Diadema ter a maior densidade demográfica 
municipal do estado de São Paulo é a segunda cidade com a maior densidade demográfica do 
país. Isso é uma variável considerável para fatos históricos desta cidade, como o início das 
Diretas Já em 1984, o caso da favela naval em 1997 que a fez ser conhecida no Brasil e no Mundo, 
o histórico de violência em 1999, a sua diminuição estatística nos anos decorrentes a partir da 
lei seca, também em 2015 foi a cidade que iniciou a revolta estudantil com a tomada das escolas.  
Ela está sendo a primeira cidade a trazer o portal da transparência para o vínculo público de 
forma priorizada pela necessidade da cidade e não mais apenas pelo interesse da gestão pública.  
 
Ideia:  Antes de pensarmos em melhorar a longo prazo uma gestão pública é necessário 
olharmos para o aspecto cultural que todos nós estamos. Porque nosso único inimigo não é um 
opositor as suas convicções, mas a nossa própria hipocrisia cultural que impede de aceitarmos 
ideias verdadeiras que confrontam o nosso ponto de vista individual.   
 
Propósito:  Estimular de forma incrivelmente simples e dinâmica a coletividade, empatia, união, 
compreensão, conscientização, aperfeiçoamento cultural e inibir a corrupção, decisões sem 
fundamentos relevantes, violência, malandragem, hipocrisia, privilégios desnecessários, 
favoritismo sociais injustos.  

http://www.portalpordiadema.com.br/


       Como os municípios do Brasil precisam 
começar a expandir o Portal da Transparência? 
      O portal da transparência é excelente, visibilidade de despesas, visualização de gastos e 
receitas. Uma ótima ferramenta para o munícipe que quer melhoras na cidade, principalmente 
para quem conhece a respeito das Leis das Diretrizes Orçamentárias.  
     Traremos toda essa transparência para linguagem do povo de forma incrivelmente simples.   
     Moradores de Diadema pensaram em um recurso tecnológico que parte do princípio que a 
injustiça que você não inibe, você estimula. O povo precisa saber que a democracia não é uma 
farsa, nós é que estávamos utilizando a urna errada. Não é votando nos candidatos a resolver 
os problemas que eles são estimulados a serem sanados, mas principalmente publicando e 
votando nos problemas a serem resolvidos. A lógica por trás desta ferramenta otimiza a solução 
de desaparecimentos, animais perdidos, veículos roubados, problemas públicos e crimes.  
       O morador pode inclusive fazer um ponto colorido no mapa de riscos da cidade para 
informar casos específicos como: Amarelo – acidentes, Preto – Má iluminação, Vermelho – 
assassinato, marrom – roubo. Como o aplicativo ondefuiroubado, incentivando assim maior 
policiamento em áreas estatisticamente mais necessárias.  
      O pensamento é que podemos continuar cortando galhos de uma árvore ruim, ou podemos 
ser uma das cidades pioneiras a plantar a semente capaz de realmente melhorar alguma coisa.  
Trazer uma democracia menos artificial vinculada diretamente com o foco da necessidade da 
cidade. Os maiores valores que nossa sociedade está perdendo podem ser estimulados por este 
recurso que permite publicações anônimas sendo apresentadas de forma prioritária por outras 
curtições anônimas com categoria e tempo de expiração sem renovação.  
Muitas bases fortes podem ser usadas para a conclusão evidente de que a sabedoria de uma 
gestão ou liderança não está em remediar os casos ou dificuldades, mas em saber prever as 
situações que podem surgir e vencer o caso antes que aconteça.   
     A melhor gestão pública só possui uma oposição: A hipocrisia.   
     A cultura do ser humano reage a estímulos definidos. Quando vamos começar a nos 
empenhar em enxergar realmente a raiz do problema?   
     Metodologias como o 6 Sigma são fortemente utilizadas em empresas multinacionais e forças 
armadas com uma estatística de solução de problemas para 3,4 falhas em 1 milhão de 
oportunidades. Toda prefeitura deveria estimular o desenvolvimento de algo assim, mas as 
vezes acho que o que realmente bloqueia isso é o interesse. Afinal de contas o interesse de 
quem faz a manutenção do portal da transparência e notícias da câmara é mostrar o que está 
fazendo e não realmente como é o feedback disso, é meio óbvio, mas o óbvio sempre enganou 
as pessoas que possuem os motivos errados de vida.  
       Basicamente nesta ideia a rede social anônima vinculada as categorias das principais 
despesas das secretarias do portal da transparência apresentaria as seguintes características: 
1. Cada publicação expirando em X dias sem validação   
2. A validação expirando a cada X dias   
3. Cada morador podendo fazer uma publicação por dia  
4. Cada usuário podendo ter até X validações ativas  
5. As publicações sendo apresentadas por ordem de quantidade de validações 
6. Cada publicação ter uma categoria específica com as despesas daquela secretaria no topo 
7. As publicações solucionadas não são mais apresentadas e podem ser solucionadas pelo 
publicador ou por mais de 50% dos validadores..  
*A rede sendo anônima estimula publicação de formas frequentes de corrupção e injustiças. 
Além dessa lógica apresentar de forma popular a necessidade em comum dos cidadãos, a 
estrutura acima faria a manutenção do portal ser feita pelos próprios moradores, com 
visualização da gestão principalmente para ter uma perspectiva coletiva e vincular a projetos. 
( X variando pelo população e acessos da cidade – Diadema estamos usando 30) 



    Todas as prefeituras precisam aderir, vincular, apoiar e implantar a mesma ideia feita por 
moradores de Diadema, como está sendo feita no site www.portalpordiadema.com.br, ela é um 
grito antecipado de problemas que não precisam vir a acontecer, pelo manutenção fácil e 
simples dos próprios moradores. Esta ação preventiva está na prefeitura que precisa expandir o 
portal da transparência vinculando com uma rede social anônima que possuam pelo menos as 
7 características apresentadas anteriormente.   
     Fizemos para apresentar as publicações não solucionadas em ordem prioritária de validações 
classificadas por categorias específicas. Os próprios moradores gastaram o seu salário para isso, 
mas precisamos dessa ideia dentro do site da câmara e portal da transparência, principalmente 
vinculando a base de dados com um recurso simples para os moradores da cidade, a iniciativa 
começou em agosto de 2015 e foi feita por munícipes anônimos, até agora nos custou 7.000 
reais e tem uma mensalidade de apenas R$ 250,00. A lógica principal já foi feita e agora precisa 
ser aperfeiçoada, se isso der certo em Diadema precisa se espalhar pelo Brasil inteiro.   
     Somos pensadores estimulando a melhora, mas isso poderia ser mais rápido se for logo 
agregado ao poder publicitário da prefeitura.   
      Basicamente cada publicação do morador expira em 30 dias se não for validada e é 
apresentada por categoria em ordem de validações. Cada morador pode fazer uma publicação 
por dia e ter validação ativa em até 30 publicações, com essa estrutura a necessidade da cidade 
é apresentada de forma prioritária. Pode ser feito um vínculo como a metodologia VCM, 
vinculando causas, ou projetos para inibir determinada situação ou problema. 
 
      Temos apenas duas escolhas: Podemos mostrar para o universo e sua eternidade que para a 
gestão pública de sua cidade o melhor para qualquer município deveria estar acima do que é 
melhor individualmente, ou podemos mostrar apenas para os breves moradores da sua cidade 
que uma gestão pública ainda possui a ilusão de que um partido ainda é extremamente superior 
a outro. Vamos jogar diferente e pensar além, ou vamos continuar sendo controlados por não 
nos conhecer de verdade em questão de oscilação de vontades e definição de prioridade de 
propósitos? Oscilações de vontades humanas não fogem muito dos propósitos impostos a si 
mesmo e consequentemente das conclusões de experiências do ambiente que formaram cada 
personalidade. 
A política das cidades é como um time de futebol, só que os políticos não são técnicos, são 
jogadores. Eles podem passar a bola ( Fiscalizar ) , driblar ( Legislar ) , fazer lançamentos ( Apoiar 
outros projetos ) ou fazer gols ( Implantar projetos ). Ai vocês pensam em me perguntar: ‘Você 
quer que o atacante não faça gol?’.  
Eu respondo: ‘Não, eu quero que o reserva fique feliz quando o time for campeão!’.  Isso que 
falta para a política no Brasil dar certo. 
 
Qualquer julgamento só será realmente justo se o juiz conseguir se colocar no lugar de uma 
pessoa. Nenhum de nós individualmente é capaz de ver as perspectivas como um todo para 
poder tomar algumas decisões, por isso precisamos de um recurso que mostre as perspectivas 
do grupo de forma prioritária, simples e dinâmica. Um técnico de futebol pode não saber fazer 
gols, driblar ou fazer lançamentos, mas ele consegue enxergar quais as defasagens da equipe 
para que ela atue melhor para ganhar o jogo. Todas as cidades do Brasil jogam apenas com 
atacantes, querendo fazer gols, dar chapéu, com esse foco perdem partidas. Diadema é a 
primeira cidade a tentar jogar com um técnico e esse técnico chama-se 
www.PortalPorDiadema.com.br:  O site traz o pensamento humano para uma expansão 
dimensional que nunca tínhamos visto. Não teremos governadores conversando com 
governadores, teremos a prioridade da massa conversando com prioridade da massa de forma 
dinâmica. Em poucos anos o Brasil tomará decisões pelas suas maiores ideias e pontos de vista.   
Simplesmente porque nessa lógica as necessidades prioritárias em comum são exibidas de 
forma fácil é similar a estrutura psicológica de cada um de nós! 

http://www.portalpordiadema.com.br/
http://www.portalpordiadema.com.br/


     Percebam, que nossa memória mais consciente é a recente e aprendemos sempre por 
associação a fundamentos que nos convenceram, muito do nosso inconsciente histórico foi 
treinado pela recorrência de nossa consciência momentânea. Assim, julgar é afirmar que 
conhece as principais variáveis desse processo de formação de personalidade peculiar a cada 
indivíduo, precisamos aceitar que somos falhos e até o melhor dos gestores precisa estar 
apoiado a perspectivas superiores. Como diz o contemporâneo psicólogo Augusto Cury: “Temos 
um julgamento contaminado pelo preconceito”. 
 
O começo deste recurso é algo simples que já deveria ter sido feita a tempos, mas me parece 
que o avanço de tecnologia cegou os princípios de prioridade coletiva. Como disse Jesus, somos 
como cegos guiando outros cegos. Não temos que dar as pessoas o que elas querem, mas o que 
elas precisam.  
  
Conclusão:  A ideia foi criada por moradores anônimos de Diadema, a reclamação que faço é 
que precisamos parar de agir apenas como esperam que nós façamos. Eu imploro que planejem 
o grande enquanto ele ainda é pequeno, façam o difícil enquanto ele ainda é fácil, por isso o 
sábio nunca faz o que é grande e por isso ele sempre alcança a grandeza!  Essa ideia precede 
qualquer eleição e se aperfeiçoada com a prefeitura de Diadema pode estimular o recurso que 
toda cidade do Brasil precisa hoje, não podemos mais enxergar pelo imediatismo, porque tudo 
isso não vai ser por um ano de eleição, a ideia é muito mais abrangente que isso! 
 
Para os maiores propósitos, sempre precisamos uns dos outros. Essas pequenas animações 
mostram a lógica por trás desta iniciativa: 
 
6 Minutos Seus / Uma ideia de Diadema Precisa ser ouvida!  
https://youtu.be/P3DPhjLadq8   
 
Essa simples animação exemplifica o intuito do portal  
http://youtu.be/CDPLgcMbgbo    
 
Abraham Lincoln, presidente do Brasil discurso 2  
https://www.youtube.com/watch?v=HiQmfNk0L9w 
 
PortalPorDiadema a ideia que dá voz a necessidade do povo  
https://www.youtube.com/watch?v=IHcqMG7J5uo 
 
Hipótese NeoqJav 
https://www.youtube.com/watch?v=zuBHEmaT1yU 
 
Poesia Fábio Brazza – Se todo mundo fosse cego.  
https://www.youtube.com/watch?v=nIR8YdlqmvA    
 
Moradores ganham voz para mostrar a necessidade da cidade de Diadema  
https://www.youtube.com/watch?v=M6J6BMnv32g   
 
Se virem esses vídeos com vontade de melhorar nossas cidades, de ver crescer algo realmente 
bom no Brasil e no mundo... então vocês vão gostar da ideia e estaremos no mesmo caminho! 
Se não, provavelmente ainda estaremos remediando doenças que Diadema está dando uma 
vacina! 
 
Grato,,  
Grupo de moradores e sonhadores de Diadema ( NeoqJav ) 
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