24 de dezembro de 2014: 80 anos de reinstalação do município de Oriximiná

Em três de abril de 1900, apenas seis após a criação do município, no dia 5 de dezembro de
1894, e 23 anos depois da fundação de Oriximiná pelo padre José Nicolino de Souza, em 13
de junho de 1877, o então governador do Pará, Dr. Paes de Carvalho, influenciado por opiniões
contrárias aos interesses dos oriximinaenses, decretou a extinção do município de Oriximiná,
que teve seu território dividido entre Faro e Óbidos, cabendo a Óbidos, ao fim de tudo, a
administração total desse legado. Por ocasião desse triste episódio, Oriximiná era administrado
pelo Prefeito Manoel Ferreira, que fora nomeado para suceder o Senhor Emídio Martins
Ferreira, sucessor de Pedro Carlos de Oliveira.

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, até 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.
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Para júbilo dos oriximinaenses alguns meses depois, em 24 de dezembro de 1934, o próprio
Interventor Magalhães Barata, convencido das possibilidades de desenvolvimento da
localidade, tomou a iniciativa de restabelecer a sua emancipação definitiva, recompondo a sua
estrutura física e administrativa, por meio do Decreto Lei n° 1.442. E no dia 10 de janeiro de
1935 foi instalado o município e empossado o seu prefeito, Helvécio Imbiriba Guerreiro. Fato
esse que está registrado na ata de instalação que tem a seguinte redação:

“Ata da sessão solene de instalação do Município de Oriximiná, e posse do seu primeiro
Prefeito, cidadão Helvécio Imbiriba Guerreiro.

Aos dez dias do mês de Janeiro de mil novecentos e trinta e cinco, às onze horas da manha,
na sala nobre do prédio da Subprefeitura Municipal de Oriximiná, situado a Travessa Coronel
Alexandre de Souza, nesta Vila de Oriximiná, comarca de Óbidos, Estado do Pará, presentes:
o Doutor Antônio Pimenta de Magalhães, Prefeito Municipal de Óbidos e representante no ato
de sua Excelência o Senhor Interventor Federal no Estado, Major Joaquim Magalhães Cardoso
Barata; o Senhor Helvécio Imbiriba Guerreiro, Prefeito nomeado para o Município; o Doutor
Antônio Laureano Diniz, Juiz substituto deste termo judiciário; Frei Ricardo Havertz, vigário da
Paróquia; representante da Oitava Bateria da Costa, da imprensa e grande massa popular,
teve lugar à sessão solene de instalação do Município de Oriximiná e posse do seu primeiro
prefeito. O senhor Doutor Antônio Pimenta Magalhães, presidente da mesa, abriu os trabalhos
e apos breve, mas eloquente e expressivo discurso declarou oficialmente instalado o Município,
e em nome do senhor Interventor Magalhães Barata, deu posse ao senhor Helvécio Imbiriba
Guerreiro no cargo de Prefeito Municipal, tudo de acordo com os termos do Decreto n° 1.442,
de 24 de Dezembro de 1934, que cria o Município e estabelece os seus limites territoriais.
Anunciada a posse, que foi recebida sob prolongada salva de palmas, usaram da palavra os
Doutores Antônio Laureano Diniz e Abelardo Estevam da Costa Cruz, e mais os senhores
Enéas de Mendonça Cavalcante, o Professor José Barroso, representante da imprensa
obidense, e o Prefeito Helvécio Imbiriba Guerreiro, cujos discursos foram todos muito
aplaudidos. Durante a solenidade, por ocasião dos discursos e ao ser esta encerrada, foram
erguidos vários entusiásticos vivas a pessoa de Sua Excelência, o Senhor Major Interventor
Federal no Estado, vivas que eram recebidos sob calorosa manifestação de aplausos. As doze
e meia horas foi encerrada a sessão pelo Presidente Doutor Antônio Pimenta Magalhães. E
como nada mais houvesse a tratar, para constar, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e
achada conforme, vai assinada por todos. Eu, Enéas Mendonça Cavalcante, Tabelião do 2°
Oficio da Comarca de Óbidos, servindo de Secretario, a escrevi.

"Assinaturas: Antonio Pimenta de Magalhães, Helvécio Imbiriba Guerreiro, Abelardo Estevam
da Costa Cruz, Frei Ricardo Havertz, Pacifico Leão da Costa, Jose Barroso Foster, José
Rodrigues de Carvalho, Demóstenes Imbiriba Guerreiro, Antonio Laureano Diniz, Antonio
Figueira, Otavio Bentes Guimarães, Antonio Machado Imbiriba, Raimundo Imbiriba Guerreiro,
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Francisco Antonio Colares, Pedro Imbiriba Guerreiro, Dionísio Bentes de Oliveira Guimarães,
Ovídio Marinho, Cláudio Bacelar, Filomeno Grandal, Enéas Mendonça Cavalcante”.

Fonte: João Walter Tavares. In: Inventário Cultural, Social, Político e Econômico de Oriximiná.
Prefeitura Municipal de Oriximiná, 2006.
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