Ministério Público do Estado do Paraná -

Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão na prefeitura de Araucária
Criminal
Postado em: 05/03/2020

Mandados foram cumpridos no gabinete do prefeito, nas secretarias de Finanças, Urbanismo e
Agricultura, em dois escritórios e três residências – todos em Araucária, com exceção de um
mandado cumprido em residência em Curitiba.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do
Paraná, cumpriu nesta quinta-feira, 5 de março, sete mandados de busca e apreensão em nova fase
da Operação Sinecuras, que investiga ilegalidades na administração pública de Araucária, na
Região Metropolitana de Curitiba. Os mandados, expedidos pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Paraná, foram cumpridos no gabinete do prefeito, nas secretarias de Finanças,
Urbanismo e Agricultura, em dois escritórios e três residências - todos em Araucária, com exceção
de um mandado cumprido em uma residência em Curitiba. As investigações da Operação
Sinecuras, deflagrada em abril de 2018, já geraram denúncias criminais contra dois ex-prefeitos,
servidores e empresários, por corrupção para autorização de permuta ilegal de imóvel público, com
prejuízo financeiro ao Município. Na fase atual, é investigado o procedimento de revogação da
referida permuta e o subsequente termo de parceria entre as partes para que a mesma empresa
continuasse a explorar o imóvel, com suspeita de corrupção. Veja notícias anteriores referentes à
Operação Sinecuras: 09/09/19 - Dois ex-prefeitos de Araucária e mais sete réus são condenados
por crimes contra a administração pública investigados na Operação Sinecuras 03/04/19 - Vereador
de Araucária é preso no âmbito da Operação Sinecuras, que investiga corrupção institucionalizada
na administração do município 18/12/18 - MPPR denuncia nove ex-vereadores e vereadores de
Araucária investigados por associação criminosa, concussão e lavagem de dinheiro 19/07/18 - Ação
conjunta do Gaeco e da Polícia Militar resulta em prisão de ex-vereador de Araucária investigado na
fase Mensalinho da Operação Sinecuras 16/07/18 - Investigado na Operação Sinecuras é
condenado por obstrução à justiça 24/05/18 - Preso na Operação Sinecuras, ex-presidente da
Câmara Municipal de Araucária tem pedido de liberdade negado pelo STJ 15/05/18 - Gaeco prende
investigado na Operação Sinecuras, que apura crimes cometidos em Araucária e já levou à prisão
vários políticos da cidade 13/04/18 - Mais três pessoas são presas em decorrência da Operação
Sinecuras, que investiga crimes com envolvimento de políticos de Araucária 05/04/18 - Operação
Sinecuras cumpre 21 mandados de prisão em Araucária Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
(41) 3250-4249
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