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Socorro, 22 de março dê 2022

Ofício n.o 105,12022 - AL

Ref.: comunica aprovação da Moção n." 02/2022

ExcelêntÍssimo Senhor

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

CumpÍimento Vossa Excelência nesta ocasião em que trago ao

vosso conhecimento que esta Casa de Leig aprovou na sessão ordináÍÍa de 2í de maí@

p.p., poÍ unanimidade, a Moçâo n." O2l2O22 de autoria conjunta de todos os Vereâdoíes,

que maniíesta repúdio ao Deputado Estadual Arthur Moledo do Val -'Arthur Mamãe Falei"

pela conduta anliéticá na maniiestação sexista sobre mulheres ucranianas, confo.me se

dêprêênde de cópia que segue anexa.

Sendo o bastantê para a ocasião, aprêsento protestos de minha

elevada êstima e disünta consideíaçáo.

ExcelerÍíssímo Senhor

Deputado Estadual Carlão Pignatari

Presidente da Assembleia Legislaüva do Estado de São Paulo

Sáo Paulo,/SP
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MOÇAO r.' 0212022

"Manifesta rcpúdio ao Deputado AtÍhur do Val
(PODEMOS/SP) pela conduta antiética na
manifestagáo sexista sobre mulheres ucranianas"

A CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, NOS

termos do art. 195 do seu Regimento lnterno, apresenta a presente MOÇÂO DE

REPÚDlO ao Deputado Estadual Arthur Moledo do Val - Arthur 'Mamãe Falei"

(PODEMOS/SP) em razáo dos comêntários sexistas sobre mulheres ucranianas

expressos em aplicâtivo de troca de mensâgens e vâzados ao conhecimento

público em 04 dê março próximo passado.

Requeiro ainda que sojam oÍiciados o Dêputado Estadual supra

citado, o Presidênte da Assembleia Lêgislativa do Estado dê Sáo Paulo, Dep.

Est. Carlão Pignateri; a Presidentê do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,

Dep. Est. Maria Lúcia Amary (PSDB/SP); e a Presidente nacional do PODEMOS,

Dep- Fed. Renâta Abreu aceÍca desta manifestaÉo.
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JUSTIF!CATIVA:

O Deputado Estadual Arthur Moledo do Val, viajou à Ucrânia sob o

prêtexto de ênviaÍ doações para refugiados ucranianos após a invasão da Rússia ao

pais. Enquanto esteve em territôrio êslovaco o Dêputado enviou uma sêrie de áudios

de cunho machista e sexista, comparando a fila de refugiados â uma Íila de balada,

aÍimando que as mulheres ucranianas 'sáo fáceis porque são pobres", e insinuando

que, por êssa razão (mulheÍes bonitas e "fáceis"), retornaria "assim que a guerrâ

acaba(.

o áudio enviado a um grupo de amigos vazou e foi divulgado pela

imprensa em 04 de marÇo passado, 9.o dia da GuerÍa da Ucrânia.

A felâ do Deputado têm sido merecidamente íepudiada pelo meio

político e pêla populaçáo em geral além de ter sido destaque na impÍensa

internacional, ecoando especialmente na imprensa de paises como Argentina, Pêru,

Sulça e França, onde o tradicional jornal Le FÍgaro dedicou uma longa matéÍia para

narrar o caso.
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Brazilian politician's sexist remarks
about Ukraine refugees sparl< outrage

Arthur do Val heard in leaked audlo messages calling women
Íleeing war 'easy becaus€ they'Íe pooa

Russla-UkÍainê war: live updates

Manchete (tíaduzida) do "Thê Guadían" (lnglateÍra): comêntáios machistas de político bmsiloiro sobre

rctugiados da Ucénia píovocam indignaçáo

Núcleo Legislotivo DÍ. Octóvio de Ollveiro Sontos I Ruo Anionio Leopoldino 197 I Ceniío I (.t9) 3895.1559
Solq dos Sessóes Solo l'4orcelino Pinio TeixeÍo I Ruo XV de Novembro 22 Cenno

SocoÍro/SP I CEP 13960-000

L



TEIcnyRRA IYUNICIPAL

ffisocoRRo
LEFIGARO ':_'

fuevi$4i.!dôdIôrâIÀ&aàdo
(!lÉ}..l!!dnd&4fu{dtl!üü

!@E!'.8úE4FÉdrdd.

Mançhele (traduzida) do "Le Figarc" (França): Aíhur do Val, 35, um legislador de direita do

estado de São Paulo, anunciou no início desta semana que estava indo para a Ucrània paru

apoiat a populaçáo local. Mensagens de voz envíadas no Whatsapp por este últímo vazaram

A fala do Deputado EstadualArthur do Val envergonha o povo paulista

quê ficâ imensamentê constrangido pelo grau de mau-caratismo e desprezo pelo ser

humano. Basta lembEr que as mulheres mencionadas pelo senhor Deputado luiavam

pela própria vida enquanto fugiam da guerra, em completa vulnerabilidade física, social

e emocional. O senhor Dêputado classiÍica ainda as mulheres ucranianas como

"fáceis", confundindo educaçâo e simpatia com promiscuidade ou disponibilidade para

relacionar-se.

lmportante Írisar que a manifestâçáo de rapúdio alcança não apenas

as atitudes do cidadáo Arthur do Val, mas também sua pessoa. Sua Íala não se deu

êm ambiente parlamentar ou político, mas sim em teffa estrângeira para onde o sujeito

haveria viajado. Ademais, suâ Íata revela traços de sua personalidade evidenciando

um pensâmento promíscuo e preconceituoso-
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