Tramandaí
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
A primeira incursão documentada, verificou-se no ano de 1725, quando João de Magalhães, com
trinta companheiros, procedente de Laguna, chegara ao solo do Rio Grande de São Pedro, a fim de fazer o
reconhecimento da região, ambicionada pelo trono de Portugal e procurar onde estabelecer núcleos de
povoados e, ainda, tentar estreitar laços de amizade com os índios Minuanos, bastante conhecidos por seu
antagonismo aos homens de Castella.
Cinco anos antes da fundação oficial do primeiro estabelecimento português do Rio Grande de São
Pedro, em 1725, o Capitão Manoel Gonçalves Ribeiro, por ter feito provas de que, em 1628, povoara com
rebanhos bovinos e equinos de sua propriedade os campos de Tramandaí, na então Parada das Conchas,
recebeu a primeira Sesmaria do Estado, com data de 1731. A carta confirmatória, foi outorgada pelo Rei D.
João.
Em 26 de outubro de 1732 era conferida a segunda sesmaria a Manoel Gonçalves Ribeiro, chamada
Sesmaria do Imbé.
Inicia-se o povoado de Tramandaí.
Tramandaí, antes do atual nome, já teve as seguintes denominações: Itaramã, Taramanda-y,
Tramanby e, finalmente, Tramandaí.
Tramandaí, uma palavra indígena que quer dizer “O Rio dos Amendros” (Aprendedor).
A guerra de 1839, teve como episódio culminante a expedição de laguna.
Atendendo ao espírito de inquietação que dominava a política do Estado de Santa Catarina, onde
eram manifestados desgostos contra o governo desorientado da regência, resolveram os farroupilhas
empreender uma expedição militar àquela província, tendo como primeiro objetivo, a Vila de laguna,
povoação tradicionalmente ligada ao povo gaúcho.
Voltaram os netos dos antigos lagunenses, chamados cavaleiros da Liberdade, para livrar do jugo
imperial a terra de seus antepassados. Era propósito do Governo Farroupilha alargar o cenário da revolução e
abrir caminhos ao ideal republicano, na direção da capital do império.
A coluna expedicionária, que obedeceria ao Comandante Coronel David Canabarro, foi auxiliada
pela esquadra de José Garibaldi, que se lançou ao mar na barra de Tramandaí, com pequenos Navios:
“Seival” e “Rio Pardo”, armados em guerra.
Para relembrar este fato, encontra-se no parque histórico Marechal Manoel Luíz Osório, uma réplica
do barco Seival, colocado no mesmo local, por onde teria passado Garibaldi, rumo a tomada de laguna.
Em 1965, realizou-se a consulta aos moradores do então distrito de Osório, para saber das
conveniências de sua autonomia administrativa, através do voto secreto e direto.
A votação foi favorável à sua emancipação política e administrativa.
Em seguida, através da Lei Estadual nº 5037 de 24 de setembro de 1965, foi criado o município de
Tramandaí, porém a prefeitura municipal de Osório, impetrou mandato de segurança, que foi apreciado pela
Supremo Tribunal Federal e, em maio de 1967, foi reconhecido a legalidade da Lei, que criava o município.
Em 06 de março de 1967, o Governador do Estado, Coronel Walter Perachi de Barcelos, no uso de
suas atribuições, nomeou para interventor do município, o General de Divisão Luiz Dentice, que o
administrou até julho de 1971, começando, então, o pleno desenvolvimento do município.
Gentílico: tramandaiense
Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Tramandaí, pelo decreto estadual nº 7842, de 30-06-1939,
subordinado ao município de Osório.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Tramandaí permanece no
município de Osório.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito permanece no município de Osório.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Tramandaí, pela lei estadual nº 5037, de 2409-1965, desmembrado do município de Osório. Sede no antigo distrito de Tramandaí. Constituído do
distrito sede. Instalado em 11-03-1967.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei municipal nº 654, de 30-12-1986, é criado o distrito de Magistério (ex-localidade) e anexado
ao município de Tramandaí
Pela lei municipal nº 1063, de 15-12-1993, foram criados os distritos de Estância Velha e Nova
Tramandaí e anexados ao município de Tramandaí.
Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 3 distritos: Tramandaí, Estância
Velha e Nova Tramandaí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

