Vidal Ramos
Santa Catarina - SC
Histórico:
João Filomeno da Rosa, chefiando um grupo de caçadores, saíram de Bom Retiro, por volta de
1916, em direção aos sertões do hoje município de Vidal Ramos, quando então marcaram sua
presença na região, por isso que são tidos como seus desbravadores primitivos pelos moradores que
conhecem a história desse novo pujante município. No ano seguinte, outro grupo de caçadores
provindos de Ribeirão do Ouro, também e, no mesmo ano, foi que Walter Rhode, comandando um
grupo de homens, veio de Bom Retiro e começou a proceder ao mapeamento e medição de ditas
terras que formam a parte mais alta da cabeceira do Rio Itajaí-Mirim. Toda aquela área de terras, era
na época, propriedade do Dr. Possidônio, do Comemdador Guimarães e de dna. Corália Luz.
Em 1919 foi criado por lei estadual o distrito de Adolfo Konder que pertencia ao município de
Brusque, na mesma área em que mais tarde seria criado o ministerio de Vidal Ramos. Nesse mesmo
ano, o Padre Augusto Schwierling, acompanhados Nicolau Petry e Henrique Blomer, saíram de
Capivari, região sul do Estado, passando pelas vilas de Angelina, Garcia e Boitexburgo, atravessando o
Rio Alferes à procura da parte mais alta da cabeceira do Rio Itajaí-Mirim, sendo que o primeiro dos
colonos fixou morada no lugar denominado “Molungu” e o segundo na confluência dos Rio ItajaíMirim e Santa Cruz. Foi nesta época que foi dado o nome dessa localidade de Alto Itajaí-Mirim ou Rio
da Brusque , onde hoje está situada a sede de Vidal Ramos.
Nos ano seguintes, outras famílias começaram a chegar a região, a procura de terras férteis,
tendo uma delas – a de Pedro Weber – se estabelecido na confluência do rio Santa Luiza com o ItajaíMirim e as famílias Boeing e Vanderlinde, fixaram-se naquelas proximidades providas da Região de
Capivari.
Em 1923, o Dr. Constânci Krmmel, adquiriu imensa gleba de terras no local em que está hoje
instalado o município, com o fim de colonizar a região, denominada a sede da fazenda de “BOA
ESPERANÇA”.
O município de Vidal Ramos data de 3 de dezembro de 1957, e, na ocasião englobava o distrito
de Itaquá, hoje município de Presidente Nerêu.
O poder executivo do município é exercido pelo jovem e dinâmico Prefeito Antônio Goedert.
Gentílico: vidal-ramense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Santa Luzia, pela lei municipal nº 4, de 15-07-1928.
Desmembrado do distrito de Porto Franco, subordinado ao município de Brusque.
Por lei municipal nº 8, de 21-11-1928, o distrito de Santa Luzia passou a denominar-se Adolfo
Konder.
Por decreto estadual nº 16, de 29-11-1930, o distrito de Adolfo Kunder passou a denominar-se
Vidal Ramos.

Em divisão adminstrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Vidal Ramos figura no
município de Brusque.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito permanece, o distrito de
Vidal Ramos permanece no município de Brusque.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito Vidal Ramos permanece no município de
Brusque.
Elevado à categoria de município com a denominação de Vidal Ramos, pela lei estadual nº 272,
de 03-12-1956, desmembrado de Brusque. Sede no antigo distrito de Vidal Ramos constituído de 2
distritos: Vidal Ramos e Itaquá ex-Nilo Peçanha. Desmembrado de Brusque. Instalado em 17-021957.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: Vidal
Ramos e Itaquá.
Pela lei estadual nº 792, de 19-12-1961, desmembra do município de Brusque o distrito de
Presidente Nereu ex-Itaquá. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alteração toponímicas distritais
Santa Luzia para Rodolfo Konder alterado, pela lei municipal nº 8, de 21-11-1928.
Adolfo Konder para Vidal Ramos alterado, pelo decreto estadual nº 16, de 29-11-1930.

