Jornal da Serra Geral

Mais de R$ 600 mil já na conta, mas reforma do mercado municipal de Janaúba não
sai do papel
Enviado por Fernando Lucas
21 de maio de 2018

JANAÃšBA (por Oliveira JÃºnior) â€“ Enquanto mais de meio milhÃ£o de reais se encontram hÃ¡ mais de um ano numa conta
bancÃ¡ria para a reforma do mercado municipal de JanaÃºba, os sanitÃ¡rios do Centro Integrado de Abastecimento de
JanaÃºba (Ciajan) estÃ£o sem portas e atÃ© sem pias, conforme constataÃ§Ã£o feita nessa semana pelo JORNAL DA
SERRA GERAL.

Â

Na entrada, a maior parte das portas fica fechada o que significa que esse local de comercializaÃ§Ã£o pode estar
esquecido. Na parte interna, quase que a totalidade dos boxes estÃ£o desativados. Pelo que Ã© demonstrado, somente
aos sÃ¡bados Ã© que o mercado municipal de JanaÃºba ganha sinal de vida com a tradicional feira, no anexo do Ciajan. E,
mesmo assim, de forma precÃ¡ria, no que diz respeito Ã falta de infra estrutura adequada.

Â

ConstruÃ-do nos anos 80, o mercado carece de uma ampla reforma. Recurso para isso existe jÃ¡ algum tempo. AtravÃ©s
de solicitaÃ§Ã£o do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de JanaÃºba, JosÃ© Aparecido Mendes, o deputado
federal Diego Andrade foi atrÃ¡s e obteve recurso para a recuperaÃ§Ã£o e estruturaÃ§Ã£o do mercado municipal de
JanaÃºba. SÃ£o R$ 636 mil liberados para investir no centro de venda de produtos oriundos do campo, artesanato e local
de integraÃ§Ã£o comunitÃ¡ria.

Â

O dinheiro estÃ¡ depositado numa conta da Caixa hÃ¡ quase um ano e meio aguardando que a prefeitura de JanaÃºba
apresente o projeto da obra para que a mesma seja executada. O detalhe Ã© que o municÃ-pio corre o risco atÃ© mesmo
de perder esse recurso, devido a demora em tomar esta decisÃ£o, uma vez que a vigÃªncia desse recurso Ã© atÃ© marÃ§o
de 2019, ano que vem.
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