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Município chega ao cinquentenário
Fotos: Arquivo/P-Rom

Romelândia
município comemorou na segunda-feira,
dia 23, seu aniversário de
50 anos. A história da colonização do município
deve-se, principalmente, a
iniciativa dos Irmãos
Romeu e Roneci Gransotto, que abrindo estradas e
construindo pontes instalaram-se no território ao
qual deram o nome de
Romelândia, topônimo
que signiﬁca “Terra de
Romeu”. A exemplo de
outros municípios da
região Oeste, logo no início da colonização a localidade constituía-se no
povoado com chácaras e
lotes coloniais.
Atualmente Romelân-
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dia conta com aproximadamente seis mil habitantes, tendo a economia baseada na agropecuária, destacando-se a produção leiteira e o gado de corte.
Perspectivas
Para o prefeito Elizio
da Fonseca, o futuro
reserva boas perspectivas
para o município. Segundo ele, o investimento
superior a R$ 23 milhões
no asfaltamento da SC161, trecho que liga o município a Anchieta, e R$ 55
milhões na Pequena Central Hidrelétrica (PCH)
São Jorge, são fatores que
aquecem a economia
municipal. Além disso, há
previsão para a ediﬁcação
de mais três PCHs no Rio

Sargento nos próximos
anos, com instalação do
parque de máquinas e
equipamentos no território do município.
Além disso, Elizio destaca os investimentos do
poder público, com a conﬁrmação da vinda de
recursos e máquinas.
Para o vice-prefeito
Valdoci Saul, o município
vive momento importante
e a administração tem se
esforçado ao máximo para
manter a população no
município. Ele lembra que
a cidade já teve mais de 13
mil habitantes, sendo que
hoje conta com aproximadamente seis mil.
Para o vice-prefeito é
uma honra estar a frente

da administração municipal juntamente com o prefeito Elisio da Fonseca e
sua equipe de governo no
ano em que a Terra de
Romeu completa meio
século de emancipação
política e administrativa.
“ Sabemos da importância do asfalto e da PCH
para o escoamento da produção e também para que
novas indústrias possam
se instalar na região
gerando novos empregos
e renda. Somos gratos ao
governador Raimundo
Colombo pelo apoio dado
aos projetos de grande
envergadura, bem como,
pela liberação dos recursos do Fundo Social e do
BADESC”. Explicou.
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