Erval Velho
Santa Catarina - SC
Histórico
O atual município de Erval Velho, teve como seus primeiros moradores, os senhores cel. Honorato
Vieira, cel. Zeferino Cândido Bittencourt, major Sátiro Bittencourt e as famílias Bello e Pires. Estas famílias
vieram do Rio Grande do Sul. Fixaram-se na região, do ano de 1870, às margens do Rio Erval.
O pequeno povoado recebeu o nome de São Sebastião do Erval, posteriormente Arco Verde, devido a
grande quantidade de ervais existente na região Campos Novos, com o nome de Erval Velho .
Consta que no presente século, o município recebeu um bom contingente de imigrantes, sendo todos
eles colonos de origem ítalo-brasileiros.
Gentílico: ervalense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Sebastitão do Erval, pela lei provincial nº 1028, de 19-051883 e lei municipal nº 28, de 01-04-1898, segundo outra fonte, o distrito foi extinto pela lei municipal nº 28,
de 01-04-1898 e estadual nº 92, de 03-03-1903. Sendo recriado pela lei municipal nº 119, de 19-04-1905,
subordinado ao município de Campos Novos.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São Sebastião do Herval figura no
município de Campos Novos.
Pelo decreto-lei estadual nº 238, de 01-12-1938, o distrito de São Sebastião do Herval passou a
denominar-se Arcoverde.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Arcoverde figura no município
de Campos Novos.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Arcoverde passou a denominar-se Erval
Velho.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Erval permanece no município
de Campos Novos.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-07-1960.
Elevado à categoria de município de com a denominação de Erval Velho, pela lei estadual nº 889, de
18-06-1963, desmembrado de Campos Novos. Sede no antigo distrito de Erval Velho. Constituído de 2
distritos: Erval Velho e Barra Fria. Desmembrado de Campos Novos. Instalado em 27-07-1963.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído de 2 distritos: Erval Velho e
Barra Fria.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.
Alteração toponímica distrital
São Francisco de Erval para Arcoverde alterado, pelo decreto-lei estadual nº 238, de 01-12-1938.

