Sugestões ao Sistema Eleitoral
Existe uma infinidade de causas para os políticos não quererem fazer a reforma Política, e essas
dificuldades, devem ser porque afetam em muito suas trapaças.
Os políticos de esquerda, tentam passar a ideia de que revolução tende a tornar o país, em país
comunista ou socialista.
O que é uma mentira deslavada.
Revolução é a mudança de um ordenamento jurídico.
Estamos precisando disso urgentemente, para reformarmos a nossa constituição. Hoje ela é dos
Políticos, pelos Políticos para os Políticos, porque ela foi redigida só por Políticos.
A nova Constituição será do povo, pelo povo e para o povo, como disse Abraão Lincoln.
VOTO DISTRITAL E BIPARTIDARISMO
1 – Os municípios fazem suas eleições independentemente. Os Municípios, que pelo seu tamanho,
esteja dividido em Administrações Regionais, estas Administrações Regionais serão tratadas como
um município, para efeito eleitoral. Criando-se assim o Coeficiente eleitoral.
2 – Para se calcular o Coeficiente Eleitoral de cada candidato, que é o total dos votos válidos dos
candidatos dividido pelo total de eleitores votantes, este Coeficiente tornam os candidatos de todo o
território Nacional com um Coeficiente justo e paritários, havendo empates o político de maior
idade permanece.
3 – Os oito candidatos de maior Coeficiente cada, seja enviado para compor o Parlamento Nacional,
o primeiro que combinar-se como sendo pertencente ao partido de maioria exercerá a função de
Primeiro-Ministro Nacional, em caso de empate as maiores idades decidirão.
4 – Cada Estado enviará os oito maiores Coeficientes eleitorais para Compor o Parlamento
Nacional, lembrando que o critério de desempate é pela maior idade. O maior de todos os
Coeficientes eleitorais, e com maioria de seu partido no parlamento Nacional, será o PrimeiroMinistro Nacional.
5 – Os parlamentares terão de cumprir seu mandato, não podendo serem desviados para nenhuma
outra função.
6 – Os ministros e secretários deverão se originar dos planos de cargos e salários de suas Secretarias
Ministérios, Empresas Públicas, Autarquias e Agências Reguladoras, supervisionadas pelo
Imperador e delegados.
7 - Fica extinto o Senado
Desta forma os políticos todos serão eleitos por seus munícipes, que podem até ter conhecimento
pessoal com seu candidato.
Terão uma menor despesa de campanha, eliminando-se assim os escândalos das Empresas, que a
meu ver precisa sair deste cenário.
Os partidários promoverão campanhas para angariar dinheiro sendo este apenas de pessoas Físicas.
Fica também a ideia de os eleitores serem obrigados a se filiarem ao seu partido e participarem das
finanças nas campanhas de acordo com suas posses .
Já deu para observarmos que em toda eleição, os partidos, através de coligações, se dividem em
dois blocos, então deveríamos ter o Partido Social-Democrata, sendo de esquerda, voltado mais para
o Social e o Partido da Construção Econômica, porém firme em seus princípios da Democracia.

Crescimento Econômico, é o aumento dos meios de Produção.
Desenvolvimento Econômico, é a busca por uma melhor distribuição de renda.
Então o Partido Social-Democrata, trabalharia na distribuição de renda.
E o Partido Progressista Democrata, trabalharia no crescimento da renda.
Nos Estados Unidos sempre houve uma alternância do Partido Republicano e Democrata, eles
seguem o que expomos acima.
Os Republicanos produzem e os Democratas distribuem.
E sempre estiveram muito bem.

