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Caso Chico Rodrigues e emendas parlamentares 
 

Esclarecimento  

Todos os exemplos mostrados aqui são baseados em fontes de dados públicas. Adiantamos, 
contudo, que não há nenhuma avaliação de mérito nas informações contidas aqui. As 
informações de bases públicas são apenas o ponto de partida de uma investigação jornalística. 
Indícios de condutas ilícitas devem ser checados com fontes e mais informações e o fato de 
qualquer pessoa ser investigada não significa que ela é culpada. Todos os dados devem ser 
checados, inclusive com os políticos e empresas citados. Sempre deve-se ter cuidado com 
pessoas e empresas homônimas. O(A) usuário(a) do CruzaGrafos e deste curso é responsável 
pela correta utilização das informações. Não nos responsabilizamos pelos defeitos ou vícios 
encontrados que possivelmente possam existir nas fontes de dados públicas. 

 

 

A investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU) apura desvios 
de cerca de R$ 20 milhões em emendas parlamentares destinadas para o combate à 
pandemia do novo coronavírus em Roraima. 

Segundo a PF, um grupo criminoso formado por políticos, servidores e empresários 
fraudou licitações para contratar determinadas empresas pela Secretaria Estadual 
Saúde (Sesau) de Roraima. 

A CGU identificou indícios de sobrepreço e superfaturamento nas contratações feitas 
pela pasta na compra de itens como Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e testes 
rápidos de detecção da Covid-19. 

 

Alguns caminhos possíveis para pesquisar mais sobre o caso e dados de Roraima e do 
Brasil todo: 

 

 

1 – Podemos ver as emendas federais por autores em 
https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil 

 

2 – Clique em PAINEL EMENDAS 

 

3 – Selecione o período – por exemplo 2020 
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4 – Vá para o rodapé (Execução de emendas - Quadro de detalhamento por 
Autor/Emenda) e baixe a planilha no ícone com X (de Excel) 

 

5 - Filtre por autor "FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES". Por exemplo, a emenda 
41430006-2020 pode ser consultada no Portal da Transparência 

 

6 – Vá em http://www.portaltransparencia.gov.br/download-de-dados/emendas-
parlamentares e baixe o arquivo único 

 

7 – Filtre pela coluna "Código da Emenda", no caso 41430006-2020 é "202041430006" 
(o ano vem na frente). Aí vemos o Código do Autor da Emenda (4143) e o Número da 
emenda (0006) 

 

8 – Agora podemos achar essa emenda no painel de consulta 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/emendas/consulta?ordenarPor=autor&direca
o=asc). Filtre por NOME DO AUTOR (CHICO RODRIGUES), PERÍODO (2020) e clique 
Consultar 

 

9 – Clique em Detalhar na emenda 0006 

 

10 – Abre uma nova página com informações. Clique em DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

11 – Clique no DOCUMENTO de PAGAMENTO 2020OB808351 

 

12 - Vemos a Lista dos favorecidos finais, que neste caso são fundos municipais.  Mais 
informações podem ser buscadas em portais, como o estadual 
(http://transparencia.rr.gov.br/) ou de municípios 
(http://45.232.39.219:8086/transparencia/)  

 

13 - A CGU também tem um PAINEL DE CONTRATAÇÕES RELACIONADAS À COVID-19 
(https://landpage.cgu.gov.br/painelcovid/aquisicoes2.html), e neste link é possível 
baixar o arquivo bruto do Brasil todo 
(https://github.com/rodrigoeloy/CGU/raw/master/piloto0708.xlsx) 
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14 – Esta planilha tem milhares de gastos relacionados com a covid-19 no Brasil bem 
detalhados, entre eles do Estado de Roraima e com a empresa QUANTUM 
EMPREENDIMENTOS LTDA (10.631.897/0001-05) 

 

É um trabalho demorado, mas cada fornecedor pode ser pesquisado. A QUANTUM por 
exemplo é um caso complicado, porque esse é o nome antigo da empresa – porém na 
Receita Federal 
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) ela 
já mudou para BALME EMPREENDIMENTOS LTDA. Por isso tem o número do CNPJ é 
sempre importante 

 

É uma empresa que ainda não está no CruzaGrafos, mas podemos ver seus sócios na 
Receita: VLADIMIR PINHEIRO ALVES NETO e ROGER HENRIQUE PIMENTEL 

 

E podemos tentar encontrar conexões deles com assessores ou parentes do senador 
Chico Rodrigues. A lista de assessores está aqui: 
https://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/470/pessoal/?local=gabinete&ano=2
019 e  aqui 
https://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/470/pessoal/?local=gabinete&ano=2
020 

 

Uma delas é SAMARA DE ARAUJO XAUD. Ela está no CruzaGrafos e como sócia da JBC 
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (22.769.118/0001-11) com JEAN FRANK 
PADILHA LOBATO, que no Facebook vemos que é marido dela. E pesquisando mais 
vemos que ROGER HENRIQUE PIMENTEL é cunhado de ROGER HENRIQUE PIMENTEL 

 

Isso está também na PET 9.218 do STF 
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Decisa771oPet9218.pdf)  

 

E também no CruzaGrafos se pesquisarmos “senador Chico Rodrigues” e clicarmos em 
Expandir nós vizinhos em 2 graus vemos todas as relações empresariais diretas e 
próximas do senador. Inclusive do suplente dele, PEDRO ARTHUR FERREIRA RODRIGUES, 
que é seu filho 

 

 

 


