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PROJETO DE LEI N.º 158/2005

INSTITUI O DIA 23 DE JULHO COMO
DATA COMEMORATIVA DO ANIVERSÁRIO
DE INHAÚMA, CRIA A SEMANA DO BAIRRO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTOR: Vereador MÁRCIO PACHECO

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
DECRETA:
Art. 1º É instituído o dia 23 de julho como data comemorativa do aniversário do
bairro de Inhaúma.
Art. 2º Fica criada a Semana do Bairro de Inhaúma, a ser comemorada no mês
de julho de cada ano, sempre abrangendo os dias 23, dia do aniversário do bairro, e
25, dia de São Tiago.
Art. 3º O Aniversário e a Semana do Bairro de Inhaúma deverão ser incluídos no
calendário oficial de eventos da Cidade do Rio de Janeiro.
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Art. 4º Para os festejos comemorativos do Aniversário e da Semana do Bairro de
Inhaúma, o Poder Executivo, através dos seus órgãos competentes, poderá
articular-se com associações e entidades representativas da comunidade do bairro.
Parágrafo único. Os festejos comemorativos a serem programados deverão
privilegiar, também, a divulgação de aspectos históricos e culturais do bairro.
Art. 5º Para cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Executivo deverá
incluir, nas propostas orçamentárias anuais, as dotações que se fizerem necessárias.
Art. 6º O Poder Executivo editará os atos cabíveis para a regulamentação do
que dispõe esta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Teotônio Villela, 6 de abril de 2005.

MÁRCIO PACHECO
Vereador
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JUSTIFICATIVA
Com área territorial de 348,53 hectares e população (pelo censo de 2000) de
42.722 habitantes, o aprazível bairro de Inhaúma teve o seu decreto de criação
editado em 23 de julho de 1981.
Quanto à história de Inhaúma, transcrevemos abaixo os ensinamentos
encontrados no site da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura da Cidade:
“O bairro de Inhaúma já foi uma aldeia de índios Tamoios. Após o governador
Estácio de Sá passar as terras para posse dos Jesuítas, esta região ganhou o nome
de Inhaúma, que, em Tupi quer dizer argila de prato ou ainda corrente escura ou
barrenta.
Posteriormente, com a expulsão dos Jesuítas pelo Marquês de Pombal, Inhaúma
já havia se tornado um dos principais pontos do Rio de Janeiro, pois era ali que eram
recebidos os produtos agropecuários vindos do mar. Estes eram colocados em
canoas e desciam os rios de Pavunae Meriti.
O tempo foi passando e essas atividades foram se concentrando em Engenho da
Pedra, Engenho da Rainha, Quinta de Santana e Fazenda do Capão do Bispo.
O proprietário do Engenho da Rainha, o coronel Antônio Joaquim de Souza
Pereira Botafogo era incentivador do comércio na região e da venda de terras em
lotes e prestações. Foi também o coronel que doou terra para a construção do
cemitério, abriu várias ruas e até uma praça, que ainda hoje leva o seu nome: Praça
Botafogo.
A vasta área do bairro foi desmembrando-se em várias paróquias que, por sua
vez, foram transformadas em novas circunscrições. Vale a pena mencionar as
seguintes ocasiões: em 1915, as paróquias de Cascadura, Engenho de Dentro,
Madureira, Olaria e Piedade; em 1920, as de Bonsucesso e Divino Salvador; em
1931, as de Aparecida e Del Castilho; em 1934, a de Pilares e em 1947, a de
Engenho da Rainha.
Hoje, no bairro de Inhaúma fica localizada a sede da XII Administração Regional,
que compreende os seguintes bairros: Higienópolis, Del Castilho, Maria da Graça,
Inhaúma, Engenho da Rainha e Tomás Coelho.”
Com o intuito de homenagear Inhaúma estamos propondo que o dia 23 de julho
seja considerada como data de aniversário do bairro, além de criar toda uma semana
comemorativa, fazendo-a coincidir, também, com o dia de São Tiago, Padroeiro de
uma das igrejas do bairro, e que já promove festividades nesse dia.

