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Oriximiná foi fundado como povoado em 13 de junho de 1877, pelo Padre José Nicolino, com
o nome de
Santo Antonio de
Uruá-Tapera
ou
Mura-Tapera. Em
11 de dezembro de 1886, pela Lei n° 1.288
, foi elevado à categoria de freguesia, passando a se chamar
Freguesia de Santo Antonio do Uruá-Tapera
, e em
nove de junho de 1894
, por meio da
Lei n° 174
, foi transformado em
Vila de Oriximiná
.

O Município de Oriximiná foi instalado inicialmente dia 5 de dezembro de 1894, sendo
nomeado para seu primeiro prefeito o Sr.
Pedro Carlos de Oliveira
. Quase seis anos depois da festejada instalação, quando parecia que o Município já havia
consolidado a sua autonomia política tendo a administrá-lo o
Prefeito Manoel Ferreira
, que fora nomeado para suceder o
Senhor Emídio Martins Ferreira
, sucessor de Pedro Carlos de Oliveira, o Dr. Paes de Carvalho, Governador do Estado,
influenciado por opiniões contrarias aos interesses dos oriximinaenses, se valeu da
Lei n° 729, de três de Abril de 1900, para decretar a sua extinção, dividindo o seu
território entre Faro e Óbidos, cabendo a Óbidos, no fim de tudo, a administração total
desse legado.
Inconformados com o inesperado percalço, os oriximinaenses puseram-se á luta, tentando de
todas as formas restabelecerem a emancipação perdida. Apesar do empenho desmedido com
que perseguiram tal objetivo, essa situação durou por mais de trinta anos, ate que em 22 de
marco de 1933
, o Major Joaquim de Magalhães Cardoso Barata, interventor do Para, sensibilizado pelos
veementes apelos dos políticos locais resolveu criar a
Sub-Prefeitura de Oriximiná
, que foi oficialmente instalada em quatro de junho desse mesmo ano de 1933.
Logo depois da instalação da Sub-Prefeitura, convencido das possibilidades de
desenvolvimento da localidade, o próprio Interventor Magalhães Barata tomou a iniciativa de
restabelecer a sua emancipação definitiva, recompondo a sua estrutura física e administrativa
através do Decreto Lei n° 1.442, de 24 de Dezembro de 1934. E no dia 10 de Janeiro de
1935 foi instalado o Municipio de Oriximiná
e empossado o seu primeiro prefeito,
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Helvécio Imbiriba Guerreiro
.

João Walter Tavares. In: Inventário Cultural, Social, Político e Econômico de Oriximiná.
Prefeitura Municipal de Oriximiná, 2006.
Leia Mais: http://www.espocabode.com.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&
amp;id=71&amp;Itemid=61
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