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1. Verificação de Quórum 

Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Eng. Civil Norman 
Barbosa Costa – 1º Vice Presidente; Eng. Civil e de Seg. do Trab. Luiz Antônio de Melo – 2º Vice 
Presidente; Eng. de Prod. Marcílio Bezerra Cunha – 1º Diretor Administrativo; Eng. Eletr. Roberto 
Luiz de Carvalho Freire – 1º Diretor Financeiro; e, Eng. de Minas Marçal Sayão Maia.  

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete; Eng. Civil José do Patrocínio 
Figueiroa; e Eng. Civil Romilde de Almeida Oliveira. 

1.1. Justificativa de Falta 

Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos – 2º Diretor Administrativo. 

3. Expediente 
2.1. Discussão concernente às informações divulgadas sobre problemas estruturais do 
Shopping Rio Mar. 

Às 12h09, constatado o quórum regimental, o senhor Presidente iniciou a reunião explicando que 
o motivo pelo qual houve a convocação é a divulgação de vídeos áudios e fotos de problemas 
existente na estrutura do Shopping Rio Mar. Informou que conversou por telefone com o Eng. 
Civil José do Patrocínio, o qual emitiu laudo sobre o assunto e o convidou a estar presente na 
presente reunião, passando a palavra para o mesmo logo em seguida. 

Com a palavra, o Eng. José do Patrocínio Figueiroa iniciou sua fala relatando que da quinta para 
sexta-feira passada (28 e 29/10), recebeu telefonema do pessoal do Shopping Rio Mar, mandando 
vídeo que estava circulando na internet, sobre problemas na estrutura do referido Shopping e que 
tais informações estavam tomando proporções enormes, e estando os mesmos preocupados com a 
repercussão que a história estava tomando, queriam responder o mais rápido possível. No vídeo 
(citou que as pessoas responsáveis pelo vídeo já foram localizadas), mostrava o corredor de 
serviço do Shopping, que é restrito, não tem acabamento, o piso é cimentado e é uma área que 
passa os funcionários da administração do Shopping. Continuou dizendo que nesses corredores 
existem juntas de dilatação e foi justamente essas juntas que filmaram colocando comentários 
como se tais estivessem surgidas recentemente, como fato novo, que eram grandes e profundas 
rachaduras, e consideradas “surreais”. Em seguida numerou alguns fatos que o mesmo havia 
analisado: 

1. Junta existe como concepção de projeto. Desde que foi inaugurado o Shopping até agora, 
pessoas já passaram várias vezes no local e nunca nada foi observado. 

2. O mau uso da informática para trazer malefício à sociedade. 

3.  Áudio de uma irmã, informando que acordou com um estouro e ouviu Jesus dizendo pra ela 
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que um shopping grande, não mencionando qual seria, iria cair até o dia 25/12.  

Acrescentou que toda essa situação, lançada para a sociedade, causa uma desconfiança para a 
classe da engenharia. Complementou que a sociedade espera uma resposta imediata sobre o 
assunto. Por fim, afirmou que tudo é um boato que não merece credibilidade, sugerindo que o 
Crea emita um documento informando a sociedade que o Shopping Rio Mar já foi analisado por 
especialistas que atestam que a estrutura do citado shopping não possui risco algum. 

O Diretor Marcílio  Cunha, comentou que o fato do empreendimento em questão pertencer ao 
João Carlos Paz Mendonça, torna a situação ainda mais “alvoroçada”. Ressaltou que os shoppings 
deveriam ter mais cuidado na parte estética, mesmo nas áreas poucos acessada. 

O Conselheiro Romilde Almeida informou que recebeu várias mensagens sobre o assunto e que ao 
visualizar os vídeos referentes ao Shopping Rio Mar de imediato percebe-se que é junta de 
dilatação. Acrescentou que o preocupante é que a maioria das pessoas que enviou as mensagens 
foram colegas engenheiros e nenhum se posicionou para analisar e esclarecer a questão. 
Mencionou que em uma de suas respostas aos compartilhamentos dos referidos colegas, o mesmo 
sugeriu que se manifestassem. Concluiu que o assunto também foi discutido na Câmara 
Especializada de Engenharia Civil – CEEC. 

O Presidente Evandro Alencar questionou a equipe presente o que deveria se feito frente à 
situação. 

O Diretor Marcílio Cunha sugeriu a publicação de nota oficial explicando a situação. 

O Diretor Luiz Antônio , colaborou informando que ao verificar o local junto com o Corpo de 
Bombeiros e os demais que participaram da vistoria realizada anteriormente, conclui-se que não há 
problema algum na estrutura do Shopping e que é apenas junta de dilatação. 

Gerente de Processos Frederico Bastos informou que o Crea-PE deve se pronunciar, o Corpo de 
Bombeiros também, isto é, cada um deveria fornecer seus posicionamentos separadamente, 
mencionando que fora sugerida pelos outros órgãos que participaram da vistoria a emissão de um 
documento em conjunto. Concluiu dizendo que o Shopping ficou de enviar para o e-mail dos 
participantes, a planta do empreendimento. 

O Diretor Roberto Freire enfatizou que o Crea-PE deverá emitir não um laudo e sim uma nota, 
pois já existe um laudo de um profissional de notório saber e que a nota deverá tranquilizar a 
sociedade quanto a estruturação do empreendimento. Na mesma ocasião, o Conselheiro Romilde 
Almeida concordou que o Crea deverá se pronunciar com uma nota. 

O Diretor Norman Costa corroborou citando que a nota deverá ser emitida com o intuito de 
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tranquilizar a sociedade. Mencionou também, que toda essa situação é decorrente de comentários 
de pessoas que de forma deliberadamente ou não os fizeram para causar transtornos a sociedade. 

O Diretor Luiz Antonio  expressou que a preocupação também se dá por proximidades das 
festividades e que essa nota também pode amenizar o prejuízo que pode ser ocasionado com toda 
essa situação. 

Após discussão entre todos os presentes, a Diretoria do Crea-PE decidiu publicar nota contendo o 
seguinte teor: 

NOTA  

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, após reunião que 
envolveu a Defesa Civil do Estado de Pernambuco e o Corpo de Bombeiros, bem como o 
Engenheiro Civil, responsável técnico da empresa Engedata José do Patrocínio Figueiroa, e o 
Engenheiro Civil Romilde Almeida de Oliveira, professor e especialista em cálculo estrutural, 
realizou na manhã desta segunda-feira (31/10/2016), vistoria para avaliar as possíveis fissura 
divulgadas nas mídias sociais, nas estruturas do Shopping Rio Mar. 

Assim como atestado pelo calculista responsável pela obra, em parecer técnico divulgado em 27 
de outubro de 2016, o entendimento da equipe que vistoriou as instalações é de que a abertura 
apresentada se deve ao detalhe construtivo denominado junta de dilatação de piso e alvenaria e é 
definido nos projetos/execução de cálculo estrutural em obras dessa natureza. 

Diante do exposto, o Crea-PE se manifesta tranquilizando a sociedade quanto à segurança do 
empreendimento, não sendo, esse detalhe construtivo, razão para pânico ou  desconfiança quanto 
ao ingresso do público no centro comercial. 
 
 

Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente do Crea-PE 

4. Assuntos do Presidente 
Não houve. 

5. Assuntos dos Diretores 

Não houve. 

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Informes 

Não houve. 

Encerramento 
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Às 12h50m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro Alencar deu por encerrada a presente reunião, 
que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Secretária da Diretoria, e pelos 
demais Diretores deste Conselho. 

 
 

Evandro de Alencar Carvalho 
Presidente 

 

Eng. Norman Barbosa Costa                             Eng. Luiz Antônio de Melo                     
1 º Vice Presidente                                             2º Vice Presidente 

 
 

  Eng. Marcílio José Bezerra Cunha                Eng. Roberto Luiz de Carvalho Freire 
            1º Diretor Administrativo                                      1º Diretor Financeiro 
 
 
 

Eng. Marçal Sayão Maia 
2º Diretor Financeiro 

 
Presentes 

         
 
 Joadson de Souza Santos                                                                      Osani Tavares 
      Chefe de Gabinete                                                                         Secretária da Diretoria 

 


