MANIFESTO CONSTITUCIONAL
Muitos dizem que a constituição é intocável, isto não é verdade, pois quem
delega poderes constituintes, ou seja, quem é o Poder Constituinte Originário, é a
maioria de 2/3 do povo, então se 2/3 do povo for a favor de que se faça uma nova
constituição isto poderá e será legal.
A este episódio dá-se o nome de revolução, que pode ser pacífica ou fruto de
uma guerra civil.
A Assembleia Nacional Constituinte deve ser composta de pessoas neutras no
cenário político.
Em 1988, nós tivemos um congresso constituinte e não uma Assembleia
Nacional Constituinte.
O que me leva, a defender a causa de esta Constituição atual ser ilegítima, pois
foi feita pelo poder legislativo, que não era um componente politicamente neutro da
sociedade.
Se observarmos nós podemos constatar que a atual constituição apresenta uma
tendência, exagerada até, de protecionismo do poder legislativo.
Eles têm as CPIs, Comissão parlamentar de inquérito; minha gente, inquérito, é
função de Polícia e Ministério Público.
Esta foi uma forma de nos enrolar, pois, eu pergunto: Qual foi a CPI que levou a
punição de alguém, perde-se tempo com esta baboseira de CPI, que é justamente para
eles ganharem tempo.
A reforma política de que nos é prometida foi empurrada com a barriga até
agora, pois não é do interesse do poder legislativo.
Esta reforma já poderia ter saído pronta do forno, no ato de se redigir a
constituição, mas o congresso constituinte é quem começou a nos enrolar deixando a
reforma política para ser regulamentadas por leis delegadas e ordinárias.

Eu sou a favor de que se estabeleça uma Assembleia Nacional Constituinte,
onde o povo em maioria de 2/3 diria sim ou não para delegar, inicialmente, o poder
constituinte aos alunos das universidades e estes por sua vez escolheriam três
representantes daquela universidade sendo um de Ciências Jurídicas, com a exigência
mínima de Doutorado com a orientação, de pelo menos, três Doutorados.
A atual constituição é muito elogiada nos países vizinhos, mas ela possui este
grave defeito, há 17 anos foi prometido uma reforma política, e estão só enrolando,
premeditadamente.
Esta reforma não fez parte do texto da constituição, justamente porque a ideia
era cozinhar o Galo em Banho Maria.
A medida provisória foi criada nesta constituição, para justamente dar ao poder
Executivo, condições de opinar sobre diversas matérias, isto é por que eles já
premeditavam ser morosos em suas atividades.
No futebol isto é chamado de “Catimba”, manha, enquanto existem dezenas de
medidas provisórias para serem votadas assim como outros projetos, perde-se tempo
em CPI e CPMI, que são atributos exclusivos da Polícia Federal, Ministério Público e
Poder Judiciário.
A constituição prevê que toda pessoa em nosso território tenha o direito a um
segundo grau de julgamento.
Os membros do Poder legislativo, por esta mesma constituição, são julgados
pelo STF, e quem julgará em segundo grau, se não tem nenhum tribunal superior ao
STF? Pois é direito de todos, isto são armadilhas deixadas de propósito para proteger o
político.
Eles deveriam no mínimo ser julgados pelo STJ para poderem ter o segundo
grau no STF.
Obstruir votações é outra coisa perniciosa, a ausência do membro do poder
legislativo das votações deveria ser punida ou até ser considerado crime de
responsabilidade.

Outra coisa é a de que o Legislador é quem julga cassações, isto deveria ser
feito iniciando-se o inquérito pela Polícia Federal, uma vez pronto encaminhado para o
Ministério Público, e o MP apresentaria denúncia ao STJ.
Concluindo meu manifesto, lembro que o povo é detentor do “PODER
CONSTITUINTE ORIGINÁRIO”, a Constituição não é tão intocável assim.
Vira e meche o PT quer, burlando o “PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO”, que é
o povo, modificar a constituição, coisa que já aconteceu em vários países de regime
bolivarianos.
Recentemente nós tivemos o problema da Guatemala, as forças armadas
cumpriram a constituição, mas o povo forçou uma violação da mesma, não sabendo
eles que são proprietários do “PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIA”, se a constituição
apresenta defeitos generalizados o povo tem o direito de exigir outra.
Político só vai fazer constituições casuístas em benefício próprio.
Então deixemos que seja redigida por intelectuais cientistas da área de ciências
humanas Redigi-la.

“UMA GUERRA NUNCA PODERÁ SER EVITADA, MAS SIM ADIADA EM BENEFÍCIO DO INIMIGO”,
Nicolau Maquiavel.
Estamos com as instituições desmoralizadas e a culpa é desta constituição casuísta que está ai,
enquanto eles adoçavam a boca do povo com acréscimos ao artigo cinco, que fala da liberdade
e dos direitos fundamentais.
Enquanto o povo é agradado de um lado, temos um bocado de emendas casuísticas, e não só
nas emendas, mas no próprio texto original elas estão evidentes, mas o povo só lê a
constituição para no final do artigo cinco.
Passem a examinar o restante para ver quanto casuísmo existe. Não deixemos as cláusulas
pétreas da constituição ser alteradas a revelia de seu Poder Originário que é o Povo.

