Cajazeirinhas
Paraíba - PB
Histórico
A partir de fontes de pesquisa oral, primeiramente, sua História está interligada ao Sistema de
Capitanias Hereditárias, onde a data do atual território de Cajazeirinhas, tinha como donatário o Sr.
Umbelino de Almeida mascate português, vindo à esta região, pois, esta era propicia para a criação de
gado e para atividades comerciais. Rico proprietário, senhor de escravos, fixou residência na Fazenda
Cajazeiras e passou o primeiro engenho da região. Tinha fama de ser justo com seus escravos, pois,
não foi por acaso, que José Inácio dos Santos, negro escravo, recebeu juntamente com sua carta de
alforria, uma porção de terra. Com sua morte, passou ao seu filho, João Inácio dos Santos a terra
recebida. Este, pois, foi o doador da maioria dos terrenos, para a construção da Igreja, Grupo e demais
casas.
A História da Evolução de simples Vila Para Povoado, teve início por volta de 1930, quando foi
realizada as primeiras construções naquele local. A origem do nome se deu porque o terreno doado era
uma fazenda chamada Cajazeiras do Melado e ai a denominaram de Cajazeirinhas. O primeiro a fixar a
residências nesta localidade foi o Sr. Sólon. A primeira missa celebrada no Povoado, realizou na
residência do mesmo, celebrado pelo pároco Acácio Rolim de Moura, no dia 10 de novembro de 1937.
Na mesma data foi benta a Pedra fundamental e o terreno no qual onde se construiu a Igreja de Nossa
Senhora da Conceição (Padroeira da Cidade), cujo o terreno foi doado por João Inácio dos Santos. A
primeira feira de rua, realizou-se em 1945, onde se fabricava materiais de madeira (longarina e outros
produtos da espécie), fabricava-se e comercializava-se o produto na própria feira. Em Maio de 1947,
aconteceu a primeira Festa de barraca, festa religiosa que contou com Carrosséis e uma Banda Musical
de Piancó, que teve como organizadora a Professora Soledade.
No ano de 1962 o Povoado passou a Distrito, de acordo com a Lei Nº 2.775 de 18 de janeiro de
1962, publicado no DOU em 31 de janeiro de 1962.
Gentílico: cajazeirense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Cajazeirinha ex-povoado, pela lei estadual nº 2775, de
18-01-1963, subordinado ao município de Pombal.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o distrito de Cajazeirinha figura no município de
Pombal.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17-I-1991.
Elevado à categoria de município com a denominação de Cajazeirinhas, pela lei estadual nº
5895, de 29-04-1994, desmembrado de Pombal. Sede no antigo distrito de Cajazeirinha atual
Cajazeirinhas. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Retificação de Grafia Distrital
Cajazeirinha para Cajazeirinhas alterado, pela lei estadual nº 5898, de 29-04-1994.

