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Ofício da Presidência n° 20220109 - OP 
 

Alfenas/MG, 09 de janeiro de 2022. 
 
 

As PREFEITURAS MUNICIPAIS de Alfenas, Alterosa, Areado, Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo do 
Rio Claro, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Fama, Paraguaçu e Serrania. 
 
 E ao COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
 
 
ASSUNTO: Apoio técnico para a COMPDEC 
 
 
Excelentíssimos Prefeitos Municipais e Coordenadores Executivos das COMPDEC, 
 
Em cumprimento ao nosso Estatuto Social: 

Art. 5° - São os seguintes os fins da ASSEARA (nos municípios de sua atuação): 
III. Defender os interesses da Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de seus profissionais; 
IV. Integrar conselhos e equipes técnicas da administração pública; 
V. Promover estudos técnicos e debates sobre questões públicas que afetem a comunidade, em 
parte ou num todo; 
VI. Desenvolver a Engenharia, Arquitetura Publica, com assessoria, orientação e trabalhos, a baixo 
custo, a população carente; 
VII. Promover ações de caráter administrativo ou jurídico que resultam em benefício da 
comunidade e/ou dos profissionais; 

 
Considerando a situação de alerta de risco em razão do fenômeno climático em que se encontra nosso estado e 
nossos municípios, a ASSEARA tem o compromisso com a defesa da sociedade, e por isso se coloca à disposição no 
que for preciso para proporcionar o apoio técnico necessário para a solução de possíveis problemas. Também 
ressaltamos a importância da contratação de profissionais habilitados em qualquer construção ou reforma, pois seu 
conhecimento e capacitação são fundamentais na execução de um bom projeto e, principalmente, na garantia de 
máxima qualidade e segurança.  

 
Colocando-nos à disposição de V. Exas. para outras oportunidades e esclarecimentos que se fizerem necessários, 
subscrevemo-nos. 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Eng. Civ. Eduardo Luiz Souza Ribeiro 
Presidente da ASSEARA 
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COMPDEC - Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil na área de atuação da ASSEARA 
 

Nome   Tel. Compdec   Tel. Coordenador   Tel. Prefeitura 
Alfenas   (35) 3701-2005 / (35) 9-9208-8107 (35) 3698-1330 / (35) 9-9208-8107 (35) 3698-2000 
Alterosa   (00) 0000-0000   (35) 9-9152-8355   (35) 3294-1050 / -1010 
Areado   (35) 3293-1333 / (35) 9732-5681  (35) 9-9732-5681   (35) 3293-1333 / -1493 
Campo do Meio  (35) 3857-1122   (35) 9-9821-8961   (35) 3857-1122 / -2027 
Campos Gerais  (35) 3853-2591 / -2168  (35) 9-8868-6793   (35) 3853-1163 / -2591 
Carmo do Rio Claro  (35) 3561-2000 / (35) 9-9569-094 (35) 9-8414-1945   (35) 3561-2000 / -2013 
Conceição da Aparecida  (35) 3564-1000   (35) 9-9948-2011   (35) 3564-1000 
Divisa Nova  (35) 3286-1200 / (35) 9-9826-6868 (35) 9-9929-8348   (35) 3286-1200 
Fama   (35) 3296-1180   (35) 3296-1180 / (35) 9-9974-2796 (35) 3296-1180 
Paraguaçu   (35) 3267-1155 / (35) 9971-1702  (35) 9-9889-8068   (35) 3267-1155 / -1459 
Serrania   (00) 0-0000-000   (35) 9-8812-5575   (35) 3284-1313 
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