Concórdia
Santa Catarina - SC
Histórico
A história do Município não faz referência à época anterior a 1912, ano em que se
verificaram incursões mais demoradas, como conseqüência dos movimentos da Guerra do
Contestado, questão de limites entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina.
Primeiramente, a localidade era conhecida pelo nome de Queimados, topônimo que
se originou da queimada de alguns corpos que ficaram abandonados após uma luta entre os
fanáticos do Contestado. Posteriormente, com o estabelecimento da Empresa Colonizadora
Mosele, foi mudado para Colônia Concórdia .
A primeira atividade colonizadora foi exercida pela Brazil Development &
Colonization Company, em 1917, abrangendo grandes áreas de terras às margens dos rios
Uruguai e Peixe.
Várias outras empresas colonizadoras foram-se fixando na região, procedentes do
Rio Grande do Sul, trazendo enorme quantidade de famílias de origem italiana e alemã.
Uma das características principais dessa colonização foi a instituição da pequena
propriedade, permitindo um aglomerado mais denso das populações que para aqui
migraram.
Em 1934, tendo à frente Leonel Mosele, um dos primeiros habitantes, foi criado o
Município com o nome de Concórdia.
Gentílico: concordiense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Concórdia, pela lei municipal nº 82, de 10 ou
11-08-1927, desmembrado dos distritos de Bela Vista, Itá e Irani. Subordinado ao
município de Cruzeiro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Concórdia figura
no município de Cruzeiro.
Elevado à categoria de município com a denominação de Concórdia, pela lei
estadual nº 635, de 12-07-1934, desmembrado de Cruzeiro. Sede no antigo distrito de
Concórdia. Constituído de 4 distritos: Concórdia, Bela Vista, Ipira e Itá. Instalado em 2907-1934.
Pelo decreto-lei estadual nº 86, de 31-03-1938, o distrito de Bela Vista passou a
denominar-se Esteves Junior.
Pelo decreto-lei estadual nº 238, de 01-12-1938, é criado os distritos de Mauá e Rio
Branco e anexado ao município de Concórdia.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município de Concórdia
é constituído de 6 distritos: Concórdia, Esteves Junior, Ipira, Itá, Mauá e Rio Branco.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Mauá passou a
denominar-se Arabutã e o distrito de Rio Branco a denominar-se Engano. Sob o mesmo
decreto, foi transferido o distrito de Ipira, do município de Concórdia, para o município de
Campos Novos. Foram ainda criados distritos de Serra e Uruguai.

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído
de 7 distritos: Concórdia, Esteves Junior, Itá, Arabutã ex-Mauá, Engano ex-Rio Branco,
Seara e Uruguai.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, transfere os distritos de Esteves Junior e
Uruguai, do município de Concórdia para o município de Piratuba. Sob a mesma lei, o
distrito de Engano passou a denominar-se Ipumirim.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 5 distritos:
Concórdia, Itá, Arabutã, Seara e Uruguai.
Pela lei estadual nº 133, de 30-12-1953, desmembra do município de Concórdia os
distritos de Seara e Itá. Para formar o novo município de Seara.
Pela lei municipal nº 183, de 19-01-1953, é criado o distrito de Volta Grande expovoado e anexado ao município de Concórdia.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 4 distritos:
Concórdia, Arabutã, Ipumirim e Volta Grande.
Pela lei municipal nº 1, de 08-02-1958, é criado o distrito de Lindóia e anexado ao
município de Concórdia.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos:
Concórdia, Urabutã, Ipumirim, Lindóia e Volta Grande.
Pela lei estadual nº 877, de 29-03-1963, desmembra do município de Concórdia o
distrito de Ipumirim. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual nº 1047, de 19-09-1966, é criado o distrito de Engenho Velho e
anexado ao município de Concórdia.
Pela lei estadual nº 1048, de 19-09-1966, é criado o distrito de Presidente Kennedy e
anexado ao município de Concórdia.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 6 distritos:
Concórdia, Arabutã, Engenho Velho, Lindóia, Presidente Kennedy e Volta Grande.
Pela lei estadual nº 7578, de 26-04-1989, desmembra do município de Concórdia o
distrito de Lindóia do Sul ex-Lindóia. Elevado à categoria de município.
Pela lei nº 8474, de 12-12-1991, desmembra do município de Concórdia o distrito
de Arabutã. Elevado à categoria de município.
Pela lei municipal n 2668, de 09-12-1992, o distrito de Volta Grande passou a
denominar-se Alto Bela Vista.
Pela lei complementar nº 91, de 08-07-1994, é criado o distrito de Planalto e
anexado ao município de Concórdia.
Pela lei nº 116 de 27-06-1996, é criado o distrito de Tamanduá e anexado ao
município de Concórdia.
Pela lei nº 119 de 16-08-1996, é criado o distrito de Santo Antônio e anexado ao
município de Concórdia.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de 4 distritos:
Concórdia, Engenho Velho, Presidente Kennedy e Alto Bela Vista ex Volta Grande.
Pela lei estadual nº 9861, de 04-07-1995, desmembra do município de Concórdia o
distrito de Alto Bela Vista ex-Volta Grande. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído de 6 distritos:
Concórdia, Engenho Velho, Planalto, Presidente Kennedy, Santo Antônio e Tamanduá.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

