Balneário Pinhal
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Em 1767, foi doado pela Coroa de Portugal a Sesmaria de Cidreira para o almoxarife-mor Manoel
Pereira Franco. Era composta pelas fazendas Cidreira, Rondinha, Roça Velha, Ponta do Mato e Porteira
Em 1808 a 1811, pertencia ao município de Santo Antônio da Patrulha. Mais tarde integramos a Vila
da Nossa Sra. da Conceição do Arroio, hoje Osório. No ano de 1818 nossa área territorial foi dividida pelo
senhor Juiz José Ferreira Saraiva entre seus filhos em, Fazenda Rondinha, Fazenda do Pinhal. O primeiro
lugarejo que se formou em Pinhal ficava a mais ou menos uma légua do mar, a Fazenda Rondinha, e uma
légua e meia do mar a Fazenda Pinhal, onde até os dias de hoje existem marcas da propriedade criada na
época
Em 1915 a Fazenda Pinhal nome de origem do município, passou a pertencer a Francisco Segura
Garcia (senhor Paco), que veio da Espanha para o Brasil em 1900. A partir de 1935, as terras passaram para
o português Fausto Borba Prates, passando a ser conhecida como Pinhal.
Essa denominação se deu devido a existência de uma extensão de área de pínus plantadas) e Fazenda
Cerquinha.
Gentílico: Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Pinhal, pela lei municipal nº 112, de 14-11-1990, subordinado
ao município de Cidreira.
Em divisão territorial datada de 1993, o distrito de Pinhal figura no município de Cidreira.
Elevado à categoria de município com a denominação de Balneário do Pinhal, pela lei estadual nº
10670, de 28-12-1995, desmembrado do município de Cidreira. Sede no atual distrito de Balneário do Pinhal
(ex-Pinhal). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Pela lei municipal nº 179, de 30-12-1998, foram criados os distritos de Magistério e Túnel Verde e
anexados ao município de Balneário do Pinhal.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito de 3 distritos: Balneário
do Pinhal, Magistério e Túnel Verde.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

