Ministério Público do Estado do Paraná -

MPPR promove nova etapa da Operação Container com buscas no gabinete e
na casa do secretário municipal da Fazenda de Quarto Centenário
Patrimônio Público
Postado em: 25/07/2019

Foram feitas buscas na residência do agente público e no seu gabinete, na prefeitura. O secretário é
investigado pelo possível recebimento de suborno de empresários ligados ao ramo de coleta e
destinação de resíduos sólidos

Em Quarto Centenário, Centro Ocidental do estado, foi deflagrada nesta quinta-feira, 25 de julho,
nova etapa da Operação Container, ação iniciada pelo Ministério Público do Paraná que investiga
fraudes em licitação de coleta e destinação de lixo em diversas cidades paranaenses. Dois
mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra o atual secretário da Fazenda do
Município. Foram feitas buscas na residência do agente público e no seu gabinete, na prefeitura. O
secretário é investigado pelo possível recebimento de suborno de empresários ligados ao ramo de
coleta e destinação de resíduos sólidos. As investigações são conduzidas pelos Núcleos de
Guarapuava do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo
Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa
(Gepatria). Os mandados foram autorizados pela Justiça. Somados, os contratos do Município de
Quarto Centenário com a empresa, que são objeto da investigação, passam de R$ 500 mil. A
Operação Container foi iniciada em julho do ano passado e já resultou em quatro denúncias
criminais movidas pelo MPPR. Confira abaixo algumas matérias anteriores: - 24/07/2018 Operação Container apura fraudes em licitações municipais para coleta de lixo - 02/08/2018 MPPR oferece primeira denúncia contra organização criminosa envolvida em cartel e fraude a
licitações do lixo, investigada na Operação Container - 10/08/2018 - Justiça aceita denúncia
oferecida pelo MPPR contra 19 investigados na Operação Container, que apura fraudes a licitações
de destinação do lixo - 14/09/2018 - Gaeco e Gepatria denunciam cinco pessoas, investigadas na
Operação Container, por corrupção ativa, passiva e tráfico de influência - 03/07/2019 - Gaeco e
Gepatria de Guarapuava denunciam 13 pessoas investigadas na Operação Container por fraudes a
licitações para coleta de lixo Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
(41) 3250-4469

https://mppr.mp.br
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