
 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO 
 
 

Moção  de  Repúdio  a  ser  encaminhada  ao
D e p u t a d o  E s t a d u a l  A r t h u r  d o  V a l
(PODEMOS).
 

 
Senhor Presidente 

 
 

  
MOÇÃO DE REPÚDIO 

  
Com fundamento no que dispõe o artigo 142, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de  Cuiabá,  solicito  aos  Nobres  Pares  aprovação  da  presente  MOÇÃO  DE  REPÚDIO,  a  ser
encaminhada ao Deputado Estadual de São Paulo Arthur do Val (Podemos). 

JUSTIFICATIVA 
  
Fundamenta-se  a  presente  Moção  de  Repúdio  ao  referido  Deputado,  considerando  as  palavras
proferidas pelo mesmo, nos áudios enviados que circularam na mídia no dia quatro de Março de dois
mil  e  vinte  e  dois  (04/03/2022).  Nas  mensagens  enviadas  por  Arthur  do  Val  em um grupo  de
WhatsApp, que disse ter viajado a Ucrânia a fim de levar doações a refugiados Ucranianos após a
invasão da Rússia ao País, o deputado faz declarações especificamente quanto as mulheres. 
  
Gravíssimas e inaceitáveis foram às palavras proferidas pelo Deputado Estadual Arthur do Vale, e não
se  resumem  ao  total  desrespeito  as  mulheres  Ucranianas,  e  sim  a  todas  as  mulheres,
independentemente de País, ou raça. 
  
No novo cenário político não é mais tolerado comportamentos como esse, e eu, quanto Vereadora
desta Casa de Leis, repudio com veemência as declarações machistas e misóginas do Deputado. 
  
Por isso, a fim de que fique registrado nos anais deste Poder Legislativo, solicito a aprovação da
presente Moção de Repúdio. 
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Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 7 de março de 2022.

 
 
 

Michelly Alencar (Câmara Digital) - DEM
 

 Vereador(a)
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