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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

Requer aprovação de moção de repúdio às
declarações do Deputado Estadual Arthur
do Val, do Estado de São Paulo, em
flagrante episódio de misoginia e violência
de gênero contra mulheres ucranianas e
refugiadas de guerra.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, aprovação de moção de repúdio às
declarações do Deputado Estadual Arthur do Val (PODEMOS/SP) em virtude do
episódio de misoginia e violência de gênero contra mulheres ucranianas refugiadas
de guerra.

JUSTIFICATIVA

Conforme amplamente divulgado pela imprensa mundial 1, o Deputado
Estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, eleito para representar
parcela da população paulista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
humanitária à população local enquanto, na verdade, promovia sua imagem às
custas da morte e da destruição causadas por uma guerra entre Estados
estrangeiros.

1 Áudio sexista de Arthur do Val choca a imprensa internacional. Disponível
https://veja.abril.com.br/politica/audio-sexista-de-arthur-do-val-choca-a-imprensa-internacional/.
Acessado em 07.03.2022
Assinado eletronicamente, por delegação do(a) Dep. Sâmia Bomfim e outros
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em
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atribuiu a si próprio a missão de ir à Ucrânia sob o pretexto de oferecer ajuda

referido parlamentar brasileiro na Ucrânia foram abjetas, misóginas e classistas
mensagens de áudio enviadas por ele a um grupo de correligionários, a saber:

REQ n.216/2022

Todavia, o que trouxe a devida notoriedade ao “trabalho” exercido pelo

Apresentação: 08/03/2022 17:48 - Mesa

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

São fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do
Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém,
mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’. É
inacreditável a facilidade. Essas 'minas' em São Paulo você dá
bom dia e ela ia cuspir na sua cara e aqui são super simpáticas.
Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia.
Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’
bonita. A fila das refugiadas, irmão. Imagina uma fila de sei lá, de
200 metros ou mais, só deusa. Sem noção, inacreditável, é um
bagulho fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do
Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de
refugiados aqui.
Passei agora quatro barreiras alfandegárias, duas casinhas pra cada
país. Eu contei, são doze policiais deusas. Que você casa e faz tudo
que ela quiser. Eu estou mal cara, não tenho nem palavras para
expressar. Quatro dessas eram 'minas' que você se ela cagar você
limpa o c* dela com a língua. Assim que essa guerra passar eu vou
voltar para cá2.

Os áudios repugnantes do parlamentar, parte deles transcrita acima, tiveram
ampla repercussão internacional e cobrem de vergonha o Poder Legislativo e toda a
nação brasileira, uma vez que afeta diretamente tanto a dignidade do mandato a ele
conferido quanto a dignidade de milhões de mulheres em todo o mundo. Além disso,
lamentavelmente, vieram a público no mesmo dia em que autoridades ucranianas
denunciavam o estupro de mulheres daquele país por soldados russos.

absoluta falta de respeito a um país estrangeiro, desprezo à condição feminina e à
pobreza, é ainda mais inaceitável porque são declarações proferidas por um
membro do Poder Legislativo, representante de parcela da população brasileira,
2 Transcrição retirada do artigo “Arthur do Val: o que o deputado disse sobre ucranianas e o que
aconteceu
depois;
entenda”.
Disponível
em
https://g1.globo.com/sp/saopaulo/noticia/2022/03/05/arthur-do-val-o-que-o-deputado-disse-sobre-ucranianas-e-o-que-aconteceudepois-entenda.ghtml. Acessado em 07.03.2022.
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Conforme se observa, a atitude do Sr. Arthur do Val, além de demonstrar

devastadas por uma guerra. A propósito, é importante destacar, a violência sexual
é, historicamente, uma nefasta arma de guerra utilizada para desmoralizar
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sociedades dominadas e subjugar territórios invadidos por meio dos corpos das
mulheres.
Alheio a tudo isso, comparando a fila de refugiadas à fila de uma “balada”
onde se “pega” mulheres, o deputado estadual brasileiro, na função que exerce,
reforça a sua odiosa concepção do feminino enquanto elemento de satisfação
masculina, rebaixando à condição de objetos sexuais as mulheres ucranianas que
lutavam por suas vidas e de suas famílias ao buscar refúgio em outros Estados.
Tal episódio de violência explícita, reiteramos, é de extrema gravidade e
inaceitável em qualquer contexto. Todavia, é ainda mais desprezível porque tem
como alvo mulheres que sofrem com as tragédias causadas pela guerra.
Nesse sentido, em legítimo desabafo, a ex-embaixatriz da Ucrânia, Fabiana
Tronenko, em seu perfil da rede social, reage pedindo a cassação do mandato do
Sr. Arthur do Val:

Diante dessa e de inúmeras reações de indignação por parte de mulheres em
todo o mundo, jornalistas que acompanham os horrores da guerra, movimentos
sociais, autoridades públicas, a Procuradoria da Mulher do Senado Federal 4 e a
3 Disponível em: https://twitter.com/FabianaTronenko/status/1499900418381467649?

s=20&t=ZpJyAaLv8shyc5ngxd7YBA
4 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/comum/nota-de-repudiosobre-as-declaracoes-do-deputado-estadual-paulista-arthur-do-val-conhecido-como-mamae-faleiAssinado eletronicamente, por delegação do(a) Dep. Sâmia Bomfim e outros
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Como brasileira, ex-embaixatriz da Ucrânia, mãe de uma jovem
ucraniana, peço aos deputados estaduais e às autoridades de SP a
cassação do mandato do Arthur do Val por crime contra à honra
das mulheres ucranianas neste momento de tanto sofrimento"
(...)"O safado foi em território ucraniano para se promover às custas
das dores do povo ucraniano e ainda sai difamando nossas
mulheres. Quero te dizer que você é um canalha! Você não tem
nenhum direito de se referir a nenhuma mulher dessa forma, seu
cretino3.

dever de repudiar a agressão do deputado estadual contra as mulheres e toda a
nação ucraniana. A estas, devemos prestar nossa irrestrita solidariedade.
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Ante ao exposto, nós, representantes do povo brasileiro, ao tempo em que
reafirmamos a necessidade de sanções, à luz da ética parlamentar, e a devida
responsabilização do Sr. Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, pela Assembleia
Legislativa de São Paulo, não podemos deixar que tais demonstrações de violência
machista sejam proferidas livremente, sem que manifestemos nosso absoluto e
expresso repúdio.
Assim, neste 8 de março, data que marca a luta internacional das mulheres
por emancipação, direitos iguais e uma vida sem violência, solicitamos às
deputadas e deputados federais a aprovação da presente moção contra as
declarações marcadas pela misoginia, preconceito de classe e insensibilidade em
meio a uma guerra.

Salas das sessões, 08 de março de 2021.
.

Vivi Reis
PSOL/PA

Fernanda Melchionna
PSOL/RS

Ivan Valente

Áurea Carolina

referindo-se-a-mulheres-ucranianas
5 Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/855618-secretaria-da-mulher-divulga-nota-derepudio-a-fala-de-arthur-do-val-sobre-mulheres-ucranianas/
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Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

PSOL/MG

Glauber Braga
PSOL/RJ

Luiza Erundina
PSOL/SP
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Talíria Petrone
PSOL/RJ

Assinado eletronicamente, por delegação do(a) Dep. Sâmia Bomfim e outros
Para verificar as assinaturas, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD222636625000

(Da Sra. Sâmia Bomfim )

Requer aprovação de moção de
repúdio às declarações do Deputado
Estadual Arthur do Val, do Estado de São
Paulo, em flagrante episódio de misoginia e
violência de gênero contra mulheres
ucranianas e refugiadas de guerra.

Assinaram eletronicamente o documento CD222636625000, nesta ordem:
1 Dep. Sâmia Bomfim (PSOL/SP) *-(p_6337)
2 Dep. Luiza Erundina (PSOL/SP)
3 Dep. Glauber Braga (PSOL/RJ)
4 Dep. Reginaldo Lopes (PT/MG) *-(p_7800)
5 Dep. Talíria Petrone (PSOL/RJ)
6 Dep. Ivan Valente (PSOL/SP)
7 Dep. Áurea Carolina (PSOL/MG)
8 Dep. Fernanda Melchionna (PSOL/RS)
9 Dep. Vivi Reis (PSOL/PA)
10 Dep. André Figueiredo (PDT/CE) *-(P_112403)
11 Dep. Bira do Pindaré (PSB/MA) *-(P_7834)
12 Dep. Alencar Santana Braga (PT/SP)
* Chancela eletrônica do(a) deputado(a), nos termos de delegação regulamentada no Ato da mesa n. 25 de 2015.
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