
 
                CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

               CÂMARA GESTORA DO FUNDO DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
 

Ata 01-2021 
 

Aos dez dias do mês de março de 2021, ás 14:30, reuniram-se na plataforma 
google meet de forma online, os membros da Câmara Gestora do Fundo de Proteção 
e Recuperação ao Meio Ambiente, formada pelos representantes das seguintes 
entidades: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental (SQA), Secretaria Municipal 
de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF) e Centro das Indústrias de Pelotas 
(CIPEL). 

O conselheiro da entidade SINDUSCON, não apresentou justificativa previa 
de sua ausência. 

Dando início a reunião, o secretário Eduardo Daudt Schaefer, apresenta a 
pauta que versa sobre: 

• Leitura e aprovação do relatório bimestral da prestação de contas 
JAN/FEV 2021; 

Relatório aprovado por unanimidade, não havendo manifestações contrárias. 

• Prestação de Contas de Covid 

Foram apresentados documentos financeiros de prestação de contas dos 
recursos utilizados para enfrentamento da Covid, já aprovadas em ata anterior, não 
havendo manifestações contrárias. 

Os membros presentes decidem por firmar uma Declaração de não óbice na 
destinação dos recursos do Funda para enfrentamento à Pandemia. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por 
mim, John Christian, secretário executivo do COMPAM e pelos representantes 
supracitados. 
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