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Introdução  

Denúncia anônima descarte irregular de resíduos sólidos (gordura de cozinha) 

 

Relatório 

- Em 13 de setembro de 2017, conforme vistoria "in loco" por técnicos da SMMA foram encontrados as 
seguintes situações: 

• Constatação de resíduos sólidos (gordura de cozinha) em 04 (quatro) caixas de tratamento de 
esgoto do Conjunto Habitacional; 

• Notificação verbal para a retirada dos resíduos; e  

• Retirada dos resíduos sólidos de apenas 01 (uma) caixa de tratamento de esgoto. 

- Em 12 de janeiro de 2018 nova vistoria foi realizada e constatou-se gordura em 03 (três) caixas de 
tratamento de esgoto. 

- Neste mesmo dia, foi emitido um AIA (Auto de Infração Ambiental) de nº 274 com as seguintes 
descrições e observações: 

 

- No mesmo dia os resíduos sólidos foram retirados das caixas de tratamento de esgoto, ensacados, 
destinados a Embralixo e o responsável manifestou o interesse em firmar um TAC. 

- Segue fotos do local: 

 



 

- Em 31 de outubro de 2019 a SMMA envia uma Notificação ao Conjunto Habitacional Bragança III 
para que compareça na Secretaria de Meio Ambiente no dia 06 de novembro de 2019 às 15 h para 
assinatura do TAC (Termo de Ajuste de Conduta). 

- Em 06 de dezembro de 2019 uma nova notificação da SMMA é enviada ao Conjunto Habitacional 

Bragança III para que compareça na Secretaria de Meio Ambiente no prazo de 24 horas para 
assinatura do TAC (Termo de Ajuste de Conduta), para reparação do dano perpetrado. 

- Em 29 de junho de 2020 a SMMA envia uma Notificação ao Dr. Paulo Franco Tavares em reiterar no 
prazo de 48 horas a intenção em firmar o TAC (Termo de Ajuste de Conduta). 

 

*Nota 

Anexado ao Processo, tem uma procuração do Conjunto Habitacional Bragança III nomeando o Dr. 

Amaury Oliveira Tavares e o Dr. Paulo Franco Tavares como seus representantes. 

- Em 25 de agosto de 2020, a SMMA envia a SMAJ um despacho para  ingressar com uma ação judicial 
contra o Conjunto Habitacional Bragança III devido ao autuado não ter comparecimento nas datas 
marcadas para firmar o TAC. 

- Em 11 de setembro de 2020, a SMMA envia a DIFA um despacho, solicitando o retorno do processo 
para uma nova tentativa de conciliação que será realizada em 14 de setembro de 2020, pois houve um 
contato com o Conjunto Habitacional por e-mail, onde o Conjunto Habitacional informa a falta de 
interesse de seus representantes em firmar o TAC. 

*Nota 

No processo tem cópias dos e-mails trocados entre a DIFA e o Conjunto Habitacional Bragança III 

- Em 14 de setembro de 2020 o Sr. João Batista Centofante Filho compareceu na SMMA e as dúvidas 
do Sr. João Batista sobre as obrigações e prazos para o cumprimento do TAC foram esclarecidas 
porém, o TAC não foi assinado. E uma nova data foi marcada para que o Conjunto Habitacional 
pudesse realizar uma reunião com os condôminos e passar todos os prazos e obrigações contidos no 
TAC. 

- Em 21 de setembro de 2020 foi firmado o TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA entre a Prefeitura de 
Bragança Paulista e o Conjunto Habitacional Bragança III conforme segue abaixo: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



Parecer 

O óleo de cozinha é uma mistura de substâncias (ácidos graxos insaturados) que não apresenta 

solubilidade alguma na água, pois ele é apolar, e a água, polar. Assim, sempre que o óleo entra em 

contato com água, não ocorre a sua dissolução, e eles ficam separados em virtude da diferença de 

densidade. 

Quando descartado de forma incorreta, o óleo pode provocar poluição tanto na natureza quanto nas 

cidades. Abaixo temos alguns dos afetados pela poluição provocada pelo óleo: 

•  Água 

•  Solo 

•  Clima 

•  Estrutura pública 

Parabenizo a SMMA e a DIFA pela sensata decisão de tentarem um acordo, apesar do não 

comparecimento do autuado nas 03 (três) datas marcadas para firmarem um TAC. Desta forma, 

impediram que o Processo tomasse outro rumo, onde os resultados desta ação judicial veríamos 

somente depois de um longo tempo. 

 

Conclusão 

Concordo com a HOMOLOGAÇÃO do TAC nº 08/2020 firmado em 21 de outubro de 2020 entre a 
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e o Conjunto Habitacional Bragança III e das obrigações 
constantes nesse TAC.  

 

Pesquisa 

https://www.manualdaquimica.com/quimica-ambiental/poluicao-provocada-pelo-oleo-
cozinha.htm#:~:text=O%20%C3%B3leo%20de%20cozinha%20possui,luz%20e%20de%20g%C3%A1s%2
0oxig%C3%AAnio. - 14-02-2020 

 

 

Bragança Paulista, 17 de fevereiro de 2020 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

Relator 

 


