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FOTOS AROUIVO 

Pelo menos dois candida
tos estão praticamente im
pedidos de concorrer às 
eleições municipais deste 
ano e ambos do PSDB: o de
putado Vasco Alves, que 
pretendia disputara prefei
tura de Vila Velha (ES) e a 
deputada Ana Maria Rat-
tes. que teria grandes 
chances de vitória em Pe-
tropolis (RJ). 

Vasco Alves esta definiti
vamente fora do pleito pois 
o T r i b u n a l E l e i t o r a l 
considerou-o. esta .semana, 
inelegível. Alves era pre
feito de Vila Velha e deci
diu disputar uma vaga na 
Constituinte, elegendo-se 
deputado federal. Assim, 
abandonou a Prefeitura e 
assumiu, em fevereiro do 
ano passado, sua cadeira 
na Assembléia. O mandato 
para o qual foi eleito em 
I9fi5. para exercer a prefei
tura de Vila Velha ainda es
tá vigorando, daí a decisão 
do Tribunal não considerar 
sua candidatura este ano. 
pois se trata de reeleição 
para um mesmo cargo. 

A situação de Ana Maria 
Rattes ainda pode se rever
ter sob uma condição: a no
va Carta estar promulgada 
até o próximo dia 7 de agos-

Ana Rattes e Vasco Alves: fora da d isputa 
to (data l imite para esco
lha dos candidatos nas con
venções). Pela Constitui
ção em vigor, ela não pode 
ser candidata por uma úni
ca razão — é mulher do 
atual prefeito de Petrópo-
lis. Paulo Rattes. No texto 
aprovado pelos constituin
tes, continua o impedimen
to a candidaturas de paren
tes próximos, mas foi in
cluída a ressalva "salvo os 
que têm mandato eletivo", 
como e o seu caso 

Ana Maria reconhece 
que poderá se beneficiar de 
uma medida casuística, ca

so a Constituição seja pro
mulgada a tempo. Outra 
saída é recorrer da medida 
do Tribunal que certamen
te, irá impugnar sua candi
datura, se esta for registra
da durante vigência do 
atual texto constitucional. 
Enquanto corre o processo. 
a futura Constituição já es
tará pronta e não haverá 
mais impedimentos. 

Tudo isso ela irá discutir 
com a Executiva do seu 
partido mas seu desejo é o 
de não agir dessa forma e 
admite que. alem de a tra
mitação ser complicada. 

poderá ocorrer e s v a z i a - O 
mento de sua candidatura. JQ 
"Olha. a mulher do prefei to^Q 
está tentando se eleger ej-n 
resolveu recorrer", br inca!— 
Ana Maria a respeito d o s O 
comentários que certamen
te surgirão. [JJ 

Além disso, existe a ^ Q 
questão partidária e a de -^> 
putada lembra que o P S D B J S J 
nasce com a propsota d e ~ í 
ser um partido sério e nãof"™ 
deve se util izar de ar-r-pi 
tifícios mesmo porque o r\n-~ 
vo partido, segundo e l a , ~ 
criado às vésperas das elei-C/3 
çôes, considera muito maisíTÍ 
impor tante o processo 
Constituinte do que a dispu
ta eleitoral deste ano. Por 
isso, continuará como de
putada. 

Também pela Constitui
ção atual Ana Maria teria 
duas oportunidades de se—» ' 
candidatar. A pr imeira. j á ^ J 
descartada, teria sido a de-r 
s incompat ib i l i zação d e ^ 
Paulo Rattes. no últ imo dia^r 
15 de maio, seis meses an 
tes do pleito, como exige 
legislação. A outra, é resol^j 
ver divorciar-se de seu ma
rido "mas isso é golpe sujo, 
que eu não faço, apenas pa
ra me beneficiar"; af irmou 
a deputada. 


