
Município intensificará fiscalizações 
contra o descarte irregular de lixo

Descarte inadequado de lixo continua sendo um problema em Tangará da Serra

o número de descartes 
irregulares de lixo no mu-
nicípio.

“Caso a secretaria iden-
tifique alguma situação, a 
pessoa será autuada e res-
ponderá criminalmente, 
além de ser multada, pois 
o descarte não pode ser 
em qualquer local. Temos 
que entender que não po-
demos tirar os lixos das 
nossas casas e jogarmos 
na casa do vizinho. (…) 
A gente tem visto muito 

dessas situações, então 
percebe-se a falta de cons-
cientização das pessoas. 
A Sinfra passa e recolhe 
hoje o lixo, por exemplo, 
e amanhã já tem material 
no mesmo local”, relatou 
o secretário.

A denúncia pode ser 
realizada via  WhatsA-
pp através dos núme-
ros 65 99270-0068 e 65 
99252-4957 ou quem 
preferir pode ligar para o 
65 3311-4862. “A pessoa 

pode fazer foto, filma-
gem e, se preferir, fazer a  
denúncia anônima, mas 
a gente solicita que faça 
uma prova concreta para 
que assim a gente possa 
autuar a pessoa. A multa 
varia dependendo do tan-
to que a pessoa está de-
gradado o meio ambiente, 
além de também ser um 
crime ambiental, então 
pedimos a conscientiza-
ção e colaboração”, finali-
zou Magno.
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O mau hábito da po-
pulação em depositar lixo 
nas beiras das estradas 
ainda é um grave proble-
ma enfrentado pela ad-
ministração pública em 
Tangará da Serra. Além 
de colaborar para a proli-
feração de várias doenças, 
a falta de conscientização 
contribui também para a 
poluição da natureza, que 
a cada dia que passa está 
mais degradada devido as 
ações humanas.

De acordo com o secre-
tário municipal de Meio 
Ambiente, Magno César, o 
problema tem aumentado 
nos últimos dias, o que é 
motivo de preocupação. 
“A secretaria pede à comu-
nidade que não descarte 
lixos e resíduos de cons-
truções em vias públicas. 
Pedimos para as pessoas 
serem fiscais do meio am-
biente, pois geralmente o 
infrator não joga o lixo na 
porta de sua própria casa, 
mas sim na do vizinho”, 
comentou o secretário, 
destacando que as fisca-
lizações serão intensifi-
cadas visando diminuir 
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