Abelardo Luz
Santa Catarina - SC
Histórico:
ABELARDO LUZ, ponto de parada na estrada das missões, por onde passavam
militares e tropeiros, era passagem obrigatória para a Colônia de Xanxerê. Os primeiros
colonizadores foram provenientes do Estado de Minas Gerais. As primeiras famílias de que se
tem notícia foram as de Messias de Souza e Leocádio dos Santos que já encontraram
estabelecida a família de José Pinheiro de Oliveira . Antigamente, a área só era habitada por
índios coroados e caingangues, hoje já civilizados e que ainda habitam alguns pontos da região.
O povoamento efetivo de Abelardo Luz só teve início no presente
século,intensificando-se nas últimas décadas com a chegada, principalmente, de gaúchos.
Abelardo Luz integrante da antiga Colônia Militar de Chapecó, denominada Chapecó
Grande, fazia parte do Distrito de Diogo Ribeiro, hoje São Domingos, com o nome de Passo
das Flores. Em 1922, foi elevado a Distrito com o nome de Abelardo Luz, em homenagem ao
filho do então Governador do Estado, Hercílio Luz.
Gentílico: abelardo lusense ou abelardense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Abelardo Luz, pela lei municipal nº 2, de 22-121917, subordinado ao município de Chapecó.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito permanece no município
de Chapecó.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito permanece no
município de Chapecó.
Pela lei estadual nº 133, de 30-12-1953, transfere o distrito de Abelardo Luz do
município de Chapecó para o de Xanxerê.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Abelardo Luz permanece no
município de Xanxerê.
Elevado à categoria de município com a denominação de Abelardo Luz, pela lei
estadual nº 348, de 21-06-1958, desmembrado de Xanxerê. Sede no antigo distrito de
Abelardo Luz. Constituído do distrito sede. Instalado em 27-07-1958.
Pela lei municipal nº 3, de 05-05-1959, é criado o distrito de Ouro Verde e anexado
ao município de Abelardo Luz.
Pela lei municipal nº 4, de 05-05-1959, é criado o distrito de Ipuaçu e anexado ao
município de Abelardo Luz.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Abelardo Luz, Ipuaçu e Ouro Verde.
Pela lei estadual nº 8531, de 09-01-1982, desmembra do município de Abelardo Luz
o distrito de Ipuaçu. Elevado à categoria de município.

Pela lei estadual nº 8529, de 09-01-1992, desmembra do município de Abelardo Luz
o distrito de Ouro Verde. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

