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Exma. Sra. Senadora Vanessa Grazziotin, que preside esta sessão solene em comemoração 
aos 10 anos da Lei Maria da Penha, / gostaria de cumprimentar, na pessoa de V.Exa. e das Senado-
ras Ângela Portela, Lídice da Mata e Lúcia Vânia, todos os // Srs. Senadores que se fazem aqui pre-
sentes. Cumprimento, de forma especial, as Senadoras Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra e Regina 
Sousa. ///

Cumprimento as Deputadas, na pessoa da Relatora da Comissão Permanente Mista de Com-
bate à Violência contra a Mulher, a Deputada (1) Luizianne Lins. Cumprimento de forma especial 
a Deputada Erika Kokay. E gostaria de cumprimentar também os Deputados que se fazem / presen-
tes.

Cumprimento a Secretária da Mulher, Fátima Pelaes, e, em nome de todas as que compõem 
a Mesa, as demais // autoridades que se fazem presentes.

 Realmente, é muito difícil imaginar que, em pleno século XXI, nós consigamos alcançar a 
órbita /// de Júpiter, mandando para lá uma sonda que percorreu 600 milhões de quilômetros, por 5 
anos, e não consigamos alcançar (2) o coração dos homens que vivem ao nosso lado e, por isso, 
precisemos estar aqui, nesta manhã, no Congresso Nacional,  /  discutindo medidas de combate à 
violência contra a mulher. É realmente inimaginável que nós consigamos, como cientistas, desven-
dar mistérios do // universo e não consigamos desvendar o mistério do coração do ser humano.

Estamos, hoje, comemorando os 10 anos de uma  /// lei eficiente, considerada no mundo 
como a terceira lei mais eficiente e mais completa no combate à violência contra a (3) mulher, se-
gundo dados da ONU, mas precisamos estar, neste momento, tentando enfrentar a raiz do problema.

É isto o que / temos que fazer: começar a enfrentar a raiz deste grande mal, entender que 
não é um mal apenas do País, // mas do mundo, e que não é um mal apenas da atualidade, vem des-
de a Antiguidade. Portanto é uma questão /// cultural.

Os números, infelizmente, são esparsos e, embora oficiais, não trazem a grande realidade. 
Dados do IPEA, de 2014, numa (4) nota pública relacionada ao estupro, à violência contra a mu-
lher no Brasil, naquele ano, mostra que provavelmente apenas 10% dos / casos de estupro chegam 
às delegacias. Nós podemos, portanto, de acordo com esse instituto, dizer que, no Brasil, no ano // 
de 2014, houve mais de 500 mil vítimas de estupro no País.

Foi pensando nisso que nós aprovamos nesta Casa, /// como a Senadora Vanessa Grazziotin 
já informou, projeto de resolução para criar o Observatório da Mulher  contra a Violência, indo... 
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