Pinheiro Machado
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Em meados do século passado, um extenso pantanal cobria o terreno onde se acha a atual sede
do município. Entre as matas do futuro povoado, abriram-se estradas, por onde circulavam as
riquezas locais, Apesar da exuberante vegetação, a falta de córregos e vertentes obrigava os
moradores a procurar água sob o solo.
Conta-se que o fazendeiro José Dutra de Andrade, perdendo a visão, prometeu erigir uma
capela a Nossa Senhora da Luz, se ficasse curado ao lavar-se com as águas de uma das cacimbas.
Voltando a enxergar, doou, de comum acordo com seu vizinho Antonio (Nico) de Oliveira, um
terreno, onde se levantou, em 1851, o curato de Nossa Senhora da Luz das Cacimbinhas.
A freguesia foi criada em 1857. Elevou-se a município, desmembrado de Piratini, em 1878,
instalando-se no ano seguinte. Em 1915, teve o nome mudado para Pinheiro Machado, pelo
intendente provisório, Ney de Lima Costa.
Em 1934, por decreto estadual, foi anexada ao município uma faixa de 520 quilômetros
quadrados de terras, com excelentes pastagens. Quatro anos depois, passou à categoria de cidade.
Nas suas coxilhas travaram-se diversos combates, por ocasião do movimento revolucionário do
Rio Grande do Sul: em 1837, na batalha do Veleda e do Candiota; em 1844, no combate dos Cerros
Porongos; e, na chamada revolução de 1923, quando a cidade foi ocupada pelas forças rebeldes por
duas vezes. Após a assinatura do tratado de paz, em 14 de novembro desse ano, Pinheiro Machado
começou a progredir rapidamente, destacando-se o setor da pecuária.
Gentílico: pinheirense
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora da Luz das Cacimbinhas, por lei
provincial nº 358, de 17-02-1857.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Nossa Senhora da Luz das Cacimbinhas,
pela lei provincial nº 1132, de 02-05-1878, desmembrado de Piratini. Constituído do distrito sede.
Instalado em 24-02-1879.
Por ato municipal nº 3, de 09-12-1896, é criado o distrito de Torrinhas e anexado ao município
de Cacimbinhas.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 2 distritos:
Cacimbinhas (ex-Nossa Senhora da Luz das Cacimbinhas) e Torrinhas.
Pelo ato municipal nº 30, de 30-10-1915, o município de Cacimbinhas passou a denominar-se
Pinheiro Machado.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município é constituído de 2
distritos: Pinheiro Machado e Torrinhas.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 3 distritos:
Pinheiro Machado, Cerro Partido e Candiota, adquirido do município de Bagé.
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o distrito de Candiota tomou a denominação de
Pedras Altas. .
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos: Pinheiro Machado, Torrinhas e Pedras Altas (ex-Candiota).
Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, o distrito de Torrinha, foi extinto, sendo sua
área anexada ao distrito sede Pinheiro Machado.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 2 distritos: Pinheiro
Machado e Pedras Altas.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei municipal nº 844, de 15-08-1978, foram criados os distritos de Candiota e Torrinhas e
anexado ao município de Pinheiro Machado.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 4 distritos: Pinheiro
Machado, Candiota, Pedras Altas e Torrinhas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1995.
Pela lei estadual nº 10760, de 16-04-1996, desmembra do município de Pinheiro Machado o
distrito de Pedras Altas. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1999, o município é constituído de 3 distritos: Pinheiro
Machado, Candiota e Torrinhas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
Nossa Senhora da Luz das Cacimbinhas para Cacimbinhas, alterado em divisão de 1911.
Cacimbinhas para Pinheiro Machado, alterado pelo ato municipal nº 30, de 30-10-1915.

