
Município cumpre determinação 
judicial em depósito de lixo

Até o final da tarde de ontem, mais de cinco caminhões de lixo foram retirados do local

de Tangará da Serra, 
Elza Yara Ribeiro Sales 
Sansão.

Segundo o fiscal 
sanitário Renato Lou-
renço Ferreira, os lixos 
retirados serão desti-
nados para a o aterro 
sanitário. “O que serve 
de reciclagem, até por 
questão social, a gente 
disponibilizou  cami-
nhão para levar até um 
ferro velho”, afirmou 
o fiscal. Até o final da 
tarde de ontem, mais 
de cinco caminhões de 

entulhos já haviam sido 
retirados pela equipe 
da Vigilância Sanitária, 
o que equivale a várias 
toneladas de lixo. “Po-
rém a gente não acaba 
hoje (ontem) não. Mui-
tos caminhões serão 
necessários ainda, o 
pessoal só vai termi-
nar o serviço amanhã 
(hoje), pois a quantida-
de é muito grande”, dis-
se o fiscal, informando 
ainda, que a Vigilância 
Sanitária já havia rece-
bido inúmeras reclama-

ções de moradores, que 
não aguentavam mais o 
mau cheiro e os insetos 
que se espalhavam pela 
região.

“A população circun-
vizinha vinha sofrendo 
com esse imóvel, sendo 
que o proprietário junta-
va e acumulava latas, alu-
mínios e outras coisas de 
forma totalmente desor-
ganizada. Na verdade vi-
rou um centro de vetores, 
de criação de mosquitos 
da dengue, e ratos”,  fi-
nalizou o responsável.
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O município de Tan-
gará da Serra, por meio 
da Vigilância Sanitária, 
cumpriu nesta  quin-
ta-feira, 21, uma limi-
nar que determinou a 
retirada de entulhos e 
sucatas de um depósito 
de lixo, localizado em 
uma residência próxima 
do fórum, que há muito 
tempo vinha causando 
problemas principal-
mente para a vizinhan-
ça da região. Latas, alu-
mínios, caixas e outros 
tipos de lixos estavam 
espelhados por todo o 
local, servindo de cria-
douros  do mosquito 
Aedes aegypti, ratos e 
outros insetos.

De acordo com a limi-
nar, o imóvel estava pro-
pício para a propagação 
de doenças epidemioló-
gicas devido ao acúmu-
lo de lixo. “Decido (…) 
que sejam tomadas as 
medidas preventivas 
e profiláticas necessá-
rias para que o imóvel 
retorne as condições 
sanitárias recomenda-
das”, cita um trecho 
da decisão, determina-
da pela juíza da quarta 
Vara Cível da Comarca 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEXTA-FEIRA - 22 DE SETEMBRO DE 2017


