
Excelentíssima Senhora Presidente:

VAL BARBIERI; RENATA ASSIRATI; PROFESSORA PAULA,
DRA.  ANDRÉA  DELEGADA;  PROFESSOR  JONAS; GREGÓRIO
CASAGRANDE;  DR.  EDU  FENERICH; DANIEL  RODRIGUES; PAULO
HENRIQUE ADVOGADO; PEPA SERVIDONE; RONALDINHO; GILBERTO
DE FARIA e DR. MAURO CENÇO Vereadores infra-assinados, REQUEREM
de  Vossa  Excelência  que  ouvido  o  plenário  e  obedecidas  às  exigências
regimentais, conste em ata MOÇÃO DE REPÚDIO, contra os atos do deputado
estadual Arthur do Val.

Na última sexta-feira, dia 04 de março de 2022, o Brasil inteiro
se escandalizou com áudios de autoria do deputado estadual do Estado de
São Paulo, Arthur do Val (PODEMOS), sobretudo nós, mulheres. Nos áudios
atribuídos pelo deputado e confirmados por ele a sua autoria, em viagem de
cunho oportunista,  propaga discurso de misoginia contra mulheres do leste-
europeu, e, principalmente, ucranianas.

 O  deputado  afirma  que  em  um  corredor  de  ucranianas
refugiadas de guerra, em suas palavras, “só tem deusas”,  compara filas de
baladas no Brasil com a fila de refugiadas. Como se não bastasse tamanho
absurdo,  tivemos  que  ouvir  ainda  em  certo  trecho  que  certas  mulheres
ucranianas “são fáceis, porque elas são pobres”. 

Os  referidos  áudios  –  compartilhados  em  aplicativos  de
mensagem – mostram que o deputado enviou ao menos quatro mensagens,
com  comentários  totalmente  descabidos,  indo  em  desconformidade  do
esperado a uma atitude de um parlamentar. 

Inaceitável,  absurdo,  um  escárnio  e  motivo  de  extrema
vergonha para o Estado de São Paulo. 

Nós,  VEREADORAS E  VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
JABOTICABAL, manifestamos publicamente, por meio deste ato, total repúdio
às colocações do deputado.
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 Buscamos  maior  participação  das  mulheres  na  política
justamente para combater falas como a do deputado Arthur, que, infelizmente,
não são tão pontuais quanto se possa imaginar. Temos que lidar com falas
absurdas, tanto quanto essas, cotidianamente, além de nos submetermos às
mais  diversas  formas  de  violência.  Por  isso,  nos  solidarizamos  com  as
refugiadas de guerra, que em um  momento de tamanha vulnerabilidade são
expostas dessa forma e reduzidas às seus corpos e às pulsões sexuais de
homens sem o mínimo de escrúpulos, como o deputado Arthur do Val. 

Clamamos para que a Assembleia  Legislativa  do Estado de
São Paulo, por meio de sua mesa diretora, não meça esforços para aplicar a
devida  punição  ao  deputado.  Para  que  este  caso  não  só  tenha  o  devido
desfecho, digno às mulheres ucranianas, como também sirva de precedente
para casos futuros, que infelizmente, e, provavelmente, ão de ocorrer. 

Requerem, outrossim,  seja  dado conhecimento  da presente
manifestação à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
bem como ao gabinete do deputado estadual Arthur do Val. 

Jaboticabal, 09 de março de 2022.
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