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Homenagear  Jorge  Felippe  é  reconhecer  um  homem  fruto  de  uma  família  que  o               
ensinou,  desde  a  tenra  idade,  a  amar,  a  cuidar  e  a  respeitar  o  próximo.  Tendo  esses  valores                   
como  sua  formação,  natural  foi  o  seu  caminhar  em  direção  à  vida  política,  por  entender  a                  
necessidade  de  contribuir  para  a  construção  de  uma  sociedade  mais  justa.  Marcou  essa               
caminhada  quando,  em  1979,  tomou  posse  em  seu  primeiro  mandato  como  vereador  na               
Câmara   Municipal   do   Rio   de   Janeiro.   

A  cada  mandato  assumido  -  já  são  7  mandatos  e  em  2020  iniciará  o  seu  oitavo,  mais                   
afirmou  seu  olhar  democrático  e  mais  responsabilidades  com  a  municipalidade  carioca             
incorporou  em  sua  vida  como  parlamentar.  Seu  espírito  conciliador  é  confirmado  e              
enaltecido  em  sua  trajetória  ao  ser  eleito  Presidente  desta  Casa  por  6  vezes  consecutivas.                
É  admirável  o  respeito  que  Jorge  Felippe  cativou  em  seus  pares  no  Parlamento  carioca.                
Nesses  41  anos  como  vereador,  dos  quais  12  presidindo  esta  Casa,  Jorge  Felippe  esteve  à                 
frente,  com  talento  e  competência,  da  busca  pela  melhor  solução  para  atender  as               
necessidades  do  cidadão  em  momentos  importantíssimos  para  o  Município  do  Rio  de              
Janeiro.   

Como  vereador,  sempre  prezou  e  lutou  pelas  temáticas  que  mais  impactam  na  vida               
do  carioca.  Na  área  da  Educação,  foi  autor  da  lei  que  tornou  possível  criar  as  Escolas  do                   
Amanhã,  o  que  proporciona  às  novas  gerações  educação  em  tempo  integral,  dando  às               
nossas  crianças  acesso  a  aulas  de  reforço,  a  esportes,  a  cultura  e  a  alimentação  de                 
qualidade.   Na   Segurança,   foi   autor   da   lei   que   criou   a   Guarda   Municipal.     

Jorge  Felippe  também  cuidou  com  especial  carinho  do  Transporte  do  cidadão             
carioca  pela  cidade.  Por  meio  de  sua  atuação  como  parlamentar,  determinou  a  criação  de                
acessos  e  assentos  prioritários  para  as  pessoas  com  deficiência,  defendeu  os  direitos  dos               
trabalhadores  regulamentando  as  profissões  de  taxistas  e  comerciantes  ambulantes.  Além            
de  apoiar  diversas  intervenções  imprescindíveis  para  a  qualidade  de  vida  das  pessoas,              
como   o   Bilhete   Único,   o   BRT   -   e   todas   as   suas   linhas   -,   o   VLT,   entre   outros.   

Além  de  impactar  positivamente  a  vida  das  pessoas  fora  da  Câmara,  dentro  desta               
Casa,  como  Presidente,  foi  pioneiro  em  implantar  medidas  que  tornaram  a  CMRJ  ainda               
mais  transparente,  demonstrando  os  pilares  da  seriedade  e  do  respeito  ao  contribuinte  que               
marcam  o  homem  Jorge  Felippe.  Sob  sua  gestão,  a  Câmara  Municipal  foi  a  1ª  instituição  no                  
estado  do  Rio  de  Janeiro  a  implantar  o  Portal  da  Transparência,  além  de  possibilitar  a                 
criação  da  Controladoria-Geral,  do  Conselho  e  do  Código  de  Ética  da  Câmara,  e  a                
realização   de   concurso   público   após   mais   de   20   anos.   

Sua  austeridade  também  se  viu  refletida  nas  contas  desta  Casa.  Sua  gestão  como               
Presidente  gerou  uma  economia  de  R$  515  milhões,  o  que  possibilitou  o  investimento  em                
outras  demandas  do  Rio  de  Janeiro.  Esses  recursos  possibilitaram  a  reforma  de  hospitais,               
construção  de  escolas  e  clínicas  e,  mais  recentemente,  foram  importantes  no  reforço  das               
ações   de   combate   à   pandemia   de   Covid-19   em   nosso   município.  

Sua  marca  indelével  em  tantas  áreas  é  motivo  de  sobra  para  esta  homenagem  e                
para  o  registro  da  sua  trajetória  na  História  do  Rio  de  Janeiro.  É  uma  tarefa  hercúlea  colocar                   
em  apenas  um  texto  todas  as  qualidades  do  homem,  as  do  político  e  as  do  Presidente  da                   
Câmara  Municipal  do  Rio  de  Janeiro,  Jorge  Felippe,  mas  o  pouco  que  conseguimos               
expressar  em  palavras  justifica  o  seu  merecimento  da  mais  alta  honraria  concedida  pela               
cidade   do   Rio   de   Janeiro.   


