
  
  
  

MOÇÃO DE REPÚDIO 
  
Moção nº 04/2022 
  

                                   Chocou-nos, no último final de semana, o vazamento de áudios de 
WhatsApp de autoria do deputado estadual Arthur do Val (Podemos), parlamentar da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também conhecido pela alcunha de Mamãe 
Falei, nos quais expressou seu virulento machismo sem quaisquer reservas, numa postura 
absolutamente desprezível e digna de repúdio em relação às mulheres refugiadas em razão da 
guerra entre Rússia e Ucrânia — para cuja região o político, em pleno mandato, se deslocara 
sob o pretexto de reunir e divulgar informações em primeira mão sobre o conflito. 
  

                                   Felizmente, a repercussão negativa do episódio se alastrou com 
velocidade, ensejando manifestações contundentes de figuras proeminentes de diversos 
setores da sociedade, entre políticos, empresários, artistas e outros. 
  

                                   Sabemos, entretanto, que a fala de Arthur, enviada num grupo de 
amigos, segundo o próprio, reflete também uma  patologia mais profunda de nossa sociedade. 
  

                                   Impossível de ser aqui reproduzida na íntegra em razão de seu teor 
até mesmo escatológico, ela indica, inclusive, um racismo sub-reptício por parte de seu emissor.
  

                                   O deputado Arthur do Val, além de tratar de mulheres como quem 
faz uma pesquisa de preço de um produto qualquer, ainda as elenca de acordo com sua etnia, 
comparando-as com as brasileiras nos termos mais baixos possíveis. 

  
                                   Acresce-se ao lamentável incidente a amarga coincidência de a fala 

de Arthur do Val ter vindo a lume no mesmo dia em que o ministro de relações exteriores da 
Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciava em Nova York o estupro de ucranianas por soldados 
russos.  

  
                                   É a esse tipo de tragédia humanitária que Arthur se refere quando 

afirma que as refugiadas ucranianas “são fáceis porque são pobres”. E é contra isso que nós, 
mulheres e homens aliados em defesa das mulheres, devemos sempre lutar. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 
município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO aos 
áudios vazados de autoria do Deputado Estadual Arthur do Val, da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.     
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 07 de Março de 2022.  
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