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administrador, doutor em Sociologia Política pela Universidade
Estadual do Norte Fluminense (2012), consultor empresarial
do Instituto Candido Mendes e professor do Programa de
Mestrado e Doutorado em Planejamento Regional e Gestão
da Cidade da Universidade Candido Mendes, foi nomeado
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BPRR: Como surgiu o FUNDECAM e como você avalia a
eficácia dessa política?
O Fundo de Desenvolvimento de Campos foi criado em
2001 em função de forte apelo da sociedade civil, que buscava um meio de organizar a aplicação dos recursos dos Royalties, na ocasião, fato novo para o município. Percebe-se que a
origem do fundo tem causa nobre e propósito adequado para
a destinação de um recurso finito que deve promover justiça
intergeracional. No entanto, o que se percebeu, pelo histórico
do FUNDECAM, foram politicas de financiamento equivocadas, contratos precários realizados de forma meramente política, que geraram um prejuízo milionário para os cofres públicos com baixíssimo impacto no desenvolvimento da cidade.
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virtual (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão – ESIC),
existe o SIC físico, e o maior desafio, neste âmbito, é traçar
estratégias que possam, verdadeiramente, compartilhar as
informações de maneira que toda a sociedade possa compreender com vistas ao estímulo e melhoria da participação
nos canais já existentes como Conselhos, audiência públicas
e em breve, finalmente, o orçamento participativo.
BPRR: Como a crise atual impacta a linha de atuação do
FUNDECAM e, nesse contexto, quais serão os critérios
para definição de prioridade e propostas para o fundo?
Antes, o desafio do Fundo era o da abundância e, hoje, o
da escassez, o que nos faz buscar a otimização dos recursos
e utilizar a criatividade. As prioridades foram discutidas e definidas no Plano de Metas do município, que é algo novo em
Campos em termos de planejamento, transparência e participação. Além das discussões internas para elaboração do plano, foram realizadas várias audiências públicas para ouvirmos
as sugestões e as reivindicações da sociedade. Desta forma,
as principais frentes de atuação do FUNDECAM serão a recuperação do exorbitante valor herdado em dívida ativa, que
hoje gira em torno de R$ 350.000.000,00. Para este fim,
já foi montada uma força-tarefa com a participação ativa da
procuradoria para dar andamento aos processos de execução, que ficaram parados no último governo.

Além disso, o FUNDECAM atuará na criação e na gestão
do Programa Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia, Inovação, Extensão e Empreendedorismo, que terá três frentes.
A primeira será o Programa Municipal de Bolsas de Iniciação
Científica, Tecnológica, Extensão e Empreendedorismo, que
concederá bolsas para projetos desenvolvidos pelas instituições de ensino superior do município, com participação do
Fórum Interinstitucional das Instituições de Ensino Superior
de Campos – FIDESC, para atendimento às demandas de pesquisa da prefeitura. A segunda frente será o Programa Municipal de Apoio Tecnológico às Empresas de Campos, que
financiará 30% dos projetos de inovação em parceria com
instituições como o SEBRAETEC e EMBRAPII, que já fomentam 70% dos valores de projetos desta natureza. Nesses dois
casos, o FUNDECAM atuará em parceria com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação.
A terceira frente será a reestruturação do Programa Municipal de Microcrédito, que além do fomento financeiro ao
pequeno empreendedor, promoverá orientação do crédito e
consultoria de gestão em parceria com o SEBRAE e Universidades. Desta forma, aumentam-se as possibilidades de prosperidade dos pequenos empreendimentos com geração de
emprego e renda para a população. O programa de microcrédito contará ainda com projetos que envolverão a economia
solidária e a agricultura familiar.
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