Herval
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
A atual cidade do Herval teve origem em um acampamento militar. No último decenio do
século XVIII acampou á margem direita do Arroio Herval, assim chamado devido á herva mate que
abunda nas suas adjacencias, um forte destacamento portugues comandado pelo heróico riograndense brigadeiro Raphael Pinto Bandeira.
Este mandou levantar ali um quadro de trincheiras, um edifício para quartel-general e uma
pequena Igreja.
Com o intuito de comerciar com a tropa, muitos particulares foram se estabelecer nas
adjacencias do acampamento de sorte que, dez anos mais tarde, quando Pinto Bandeira teve ordem de
abandonar essa posição, existia aí um grande número de habitações, quase todas construídas de taipa
e cobertas de santa fé.
Com a retirada da tropa o proprietário do terreno, Antônio Rodrigues Barcelos, tentou
desalojar os intrusos.
Mas ao egoísmo demolidor de Barcelos sobrepoz-se o patrimônio de Bonifácio José Nunes,
José da Silva Tavares, Francisco Teixeira Pinto, Antônio Francisco dos Santos Abreu e Antônio
Madruga de Bitencourt, que resolveram adquirir o terreno e manter a posse de todos os habitantes.
Pouco tempo depois esses abnegados reconstruíram a igreja e conseguiam provisão episcopal
para a mesma.
Estavam lançadas as bases da futura cidade. Em 1881 foi a freguesia do Herval, elevada à
categoria de Vila.
A sua primeira câmara municipal foi instalado a 20 de março de 1883, sendo seus primeiros
vereadores os seguintes cidadãos: General Astrogildo Pereira da Costa, Cel. José Maria Guerreiro
Vitoria, dr. Antônio Higinio de Oliveira, José Aparício Nunes, João Clemente Torres e Zeferino
Amaro da Silveira Freitas.
Gentílico: hervalense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Erval, pelo decreto de 18-01-1825, subordinado ao
município de Jaguarão.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Erval, pela lei provincial nº 1326, de 20-051881, desmembrado do município de Jaguarão. Sede na antiga vila de Erval. Constituído do distrito
sede. Instalado em 27-03-1883.
Por ato nº 17, de 02-04-1902, é criado o distrito de Arroio Malo e anexado ao município de
Erval.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 2 distritos:
Erval e Arroio Malo.
Assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 3 distritos: Erval, Arroio Malo e Basílio.
No quadro para vigorar no período de 1939-1943, o município de Erval é constituído de 3
distritos: Erval(zonas Erval, Arroio Mau (ex-Arroio Malo) e Basílio.
No quadro anexo para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído do distrito
Erval e Basílio formado por 2 sub-distritos : Erval, Arroio Mau.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 2 distritos: Erval e
Basílio.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei municipal nº 70, de 13-06-1972, acolhida em parecer nº 527, de 13-09-1982, da
Procuradoria Geral do IBGE, o município de Erval teve sua grafia alterada para Herval.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1983 (suplemento), o município é constituído de 2
distritos: Herval e Basílio.
Pela lei municipal nº , de
foram criados os distritos de Arroio Mau e Candiota e
anexado ao município de Herval.
Pela lei municipal nº 31-05-1993, foram criado os distritos de Bote, Cerro Chato, Coxilha do
Lajeado, Jaguarão Chico e Mingote e São Diogo e anexado ao município de Herval.
Pela lei ............ nº ........, de .......... desmembra do município de Herval o distrito de Arroio
Mau.
Pela lei........ nº ....., de ....... desmembra do município de Herval o distrito de São Diogo.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de 9 distritos: Herval,
Arroio Mau, Candiota, Basílio, Bote, Cerro Chato, Coxilha do Lageado, Jaguarão Chico, Mingote e
São Diogo.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 7 distritos: Herval, Basílio,
Bote, Cerro Chato, Coxilha do Lageado, Jaguarão Chico e Mingote.
Retificação de grafia
Erval para herval teve sua grafia alterada, pela lei municipal nº 70, de 13-06-1972, acolhida em
parecer nº 527, de 13-09-1982, da Procuradoria Geral do IBGE, o município de Erval teve sua grafia
alterada para Herval.

