Presidente Getúlio
Santa Catarina - SC
Histórico:
O PRIMEIRO nome dado ao Município foi “Neu Zurich”, em homenagem aos seus
colonizadores, na maioria procedentes da Suíça.
Segundo a tradição, a primeira penetração no território de Presidente Getúlio foi feita
pelo Engenheiro Wettstein da Sociedade Colonizadora Hanséatica, que, chefiando um grupo de
imigrantes, ali chegou no dia 1º de junho de 1904, com a finalidade de fundar uma colônia
agrícola.
Face à malária e aos contínuos ataque dos índios botocudos, em 1909, a povoação ficou
reduzida a um único sobrevivente, de nome Guilherme Goebel, natural de Breslau, cidade
alemã. Nesse ano, porém, chegaram outros colonos, já naturais do Brasil, e a nova colônia,
graças ao denodo de seus novos colonizadores e à fertilidade do solo, experimentou uma fase
de franco progresso, facultada em grande parte, pela pacificação dos silvícolas, realizada por
Eduardo de Lima e Silva Hoerhann, funcionário do Serviço Brasileiro de Proteção aos Índios.
Em 1914, o então Diretor da Sociedade Colonizadora Hanséatica, José Deeke, deu à
povoação o nome de Nova Breslau, em homenagem ao último sobrevivente da primeira
colonização.
Em 1934, foi criado o distrito de Presidente Getúlio, que passou a ter esta denominação
a partir de 1º de janeiro de 1944.
Em 1953, face o crescente progresso apresentado pelo distrito, foi este elevado à
categoria de Município.
Gentílico: getuliense ou getulense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Dalbérgia. Ex-povoado de Nova Breslau, pelo
decreto-lei estadual nº 516, de 27-02-1934, subordinado ao município de Hamônia.
Pelo decreto-lei estadual nº 7, de 16-05-1935, o distrito Daldérgia voltou a denominarse Nova Breslau.
Pelo decreto-lei nº 86, de 31-12-1938, o distrito de Nova Breslau passou a denominarse Getúlio Vargas.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Getúlio Vargas
figura no município de Harmônia.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Getúlio Vargas passou a
denominar-se Presidente Getúlio e o município de Hamônia a denominar-se Ibirama.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Presidente Getúlio figura no
município de Ibirama.

Elevado à categoria de município com a denominação de Presidente Getúlio, pela lei
estadual nº 133 de 30-12-1953, desmembrado de Ibirama. Sede no antigo distrito de
Presidente Getúlio. Constituído de 3 distritos: Presidente Getúlio, Gustavo Richard e Mirador.
Desmembrados do município de Ibirama. Instalado em 10-02-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 3 distritos:
Presidente Getúlio, Gustavo Richard e Mirador.
Pela lei municipal nº 7, de 24-04-1957, é criado o distrito de Witmarsum e anexado ao
município de Presidente Getúlio.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos:
Presidente Getúlio, Gustavo Richard, Mirador e Witmarsum.
Pela lei estadual nº 826, de 17-05-1962, desmembra do muinicípio de Presidente
Getúlio o distrito de Witmarsum. Elevado à categoria de município. Sob a mesma lei
desmembra do município de Presidente Getúlio o distrito de Dona Ema ex-Gustavo Richard.
Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963 município é constituído de 2 distritos:
Presidente Getúlio e Mirador.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alterações toponímicas distritais
Dalbércia para nova Breslau alterado, pelo decreto-lei estadual nº 7, de 16-05-1935.
Nova Breslau para Getúlio Vargas alterado, pelo decreto-lei nº 86, de 31-12-1938.
Getúlio Vargas para Presidente Getúlio alterado, pelo decreto-lei nº 941, de 31-12-1943.

