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DE

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de Sessão Especial, a ser realizada em data oportuna, a fim
de comemorar os noventa anos do ex-Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso.

JUSTIFICAÇÃO
Neste ano o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso estará
completando 90 anos de idade. Este grande brasileiro, por duas vezes exerceu o
mais alto cargo da Republica, deixando seu nome na História com reformas na
área econômica e social, destacando-se o fim da inflação (primeiramente como
Ministro responsável pelo Plano Real no Governo Itamar Franco e depois sua
consolidação como Presidente), a construção de uma ampla rede de proteção social,
a universalização do ensino básico e a modernização das telecomunicações no país,
entre outros avanços. Antes disso, exerceu o mandato de Senador por São Paulo
nos anos de 1987 a 1995, sendo um dos signatários da Constituição de 1988.
Enquanto parlamentar, FHC teve atuação relevantíssima, participando
de maneira decisiva nas questões mais palpitantes daquela década, especialmente
na consolidação de nossa ainda jovem democracia. Entendo, pois, que seria uma
justa homenagem a essa grande personalidade da política brasileira, a edição pelo
Conselho Editorial do Senado, de uma publicação comemorativa desta data, com
enfoque na sua atuação como Senador da Republica. Certo de contar com vossa
compreensão diante da justiça desta homenagem, agradeço antecipadamente.
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REQUERIMENTO Nº

Sala das Sessões, 16 de março de 2021.

Senador Tasso Jereissati
(PSDB - CE)
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