Machadinho
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
A origem do nome de nosso município, deve-se ao primeiro habitantes Senhor Manoel
Machado de Campos, por ser pessoa de baixa estatura, popularmente conhecido como
“Machadinho”.
O município foi criado pela Lei Estadual nº 3716, de 16 de fevereiro de 1958, desmembrandose de Lagoa Vermelha. Sendo a data de emancipação política 28 de maio de 1959.
Machadinho possui uma área territorial de 367 km2, está localizado a nordeste do Estado, com
uma altitude de 840 metros, faz divisas com os município de São José do Ouro, Barracão, Cacique
Doble, Paim Filho, Maximiliano de Almeida e com o Estado de Santa Catarina através do Rio
Uruguai.
A população, a qual predominam as de origem italiana (havendo, entretanto, outras como a
polonesa, alemã, portuguesa e a nativa), é estimada em 6321 habitantes (IBGE/96), sendo que 2565
da zona urbana e 3756 da zona rural, predominando o minifúndio, com 1130 estabelecimentos com
menos de 50 hectares.
Basicamente primária, sua economia está embasada na agropecuária.
O exodo rural foi e continua sendo uma realidade no município. Na década de 70 a população
era estimada em 16.000 habitantes. O deslocamento ocorre em função de uma falta de política
agrícola que garantia a permanência dos trabalhadores rurais no campo e da inexistência de
indústrias. 70% da população evadida trabalha atualmente na condição de operários, em cidades
pólos como: Erechim, Caxias do Sul, Igrejinha, Farroupilha, Capinzal e Concôrdia SC. As demais
adquiriram terras no estado do Paraná e hoje, bem sucedidos, vêm atuando nas áreas agrícolas,
madeireiras e comércio.
A Barragem Machadinho também irá contribuir para o deslocamento de pequenos agricultores
que, com, a indenização, passarão a se instalar na sede do município ou em outros municípios onde
os terrenos são menos acidentados e adequados ao plantio de várias culturas.
Destacam-se, na agricultura, a erva-mate, cítricos, soja, feijão e milho. É grande o número de
agricultores, pequenos proprietários de pequenas áreas de terras que vivem de forma precária em
todos os aspectos.
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Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Machadinho, por ato municipal nº 154, de 24-04-1926,
subordinado ao município de Lagoa Vermelha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Machadinho figura no
município de Lagoa Vermelha.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, Machadinho não figura,
figurando no município de Lagoa Vermelha o distrito de Pinhal Machadinho.
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o distrito de Pinhal Machadinho voltou a
denominar-se Machadinho.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Machadinho permanece no município
de Lagoa Vermelha.
Elevado à categoria de município com a denominação de Machadinho, pela lei estadual nº
3716, de 16-02-1959, desmembrado do município de Lagoa Vermelha. Sede no antigo distrito de
Machadinho. Constituído de 3 distritos: Machadinho, Cacique Doble e Paim Filho, todos
desmembrado do município de Lagoa Vermelha. Instalado em 28-05-1959.

Pela lei municipal nº 9, de 09-08-1959, foram criados os distritos de Bela Vista e São Luís Rei e
anexado ao município de Machadinho.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos:
Machadinho, Bela Vista, Cacique Doble, Paim Filho e São Luís Rei.
Pela lei municipal nº 95, de 24-08-1961, é criado o distrito de Arroio Mariano e anexado ao
município de Machadinho.
Pela lei estadual nº 4213, de 05-12-1961, desmembra do município de Machadinho o distrito de
Paim Filho. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XI-1963, o município é constituído de 5 distritos:
Machadinho, Arroio Mariano, Bela Vista, Cacique Doble e São Luís Rei.
Pela lei estadual nº 4735, de 01-06-1964, desmembra do município de Machadinho os distritos
de Cacique Doble e São Luís Rei, para constituir o novo município de Cacique Doble.
Pela lei estadual nº 3354, de 19-12-1969, o distrito de Arroio Mariano é extinto, pois sua
instalação não foi efetivada.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 2 distritos: Machadinho
e Bela Vista.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Pinhal Machadinho para Machadinho, alterado pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938.

