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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento apresenta uma síntese sobre os 

Estudos, Projetos e Atividades desenvolvidos 

peloInstituto de Desenvolvimento Municipal e 

Estadual - IDEME durante o ano de 2011. 

Apesar de um período inicial de relativa escassez logística, em função 

de algumas medidas tomadas no início do governo indispensáveis para 

adequações da estruturação organizacional, o Instituto já transita, 

hoje, com maior eficácia,vivenciandoEstudos, Projetos e Atividades 

programadas e atendimento de demandas solicitadas da 

maiorrelevância e importância para o avanço na implantação das 

políticas do Estado da Paraíba. 

A energia, a competência, a dedicação e a vivência da equipe 

continuam contribuindo para sua performance onde o desempenho e os 

resultados obtidos pela Instituição ao longo do ano podem e devem ser 

considerados acima da média de Organizações congêneres. 

Todos os que se empenharam para o alcance desses resultados são, 

assim, merecedores do reconhecimento de seus acionistas (governo) e 

dirigentes.  

João Pessoa, dezembro de 2011 
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Missão 

CONTRIBUIR COM A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESTADO, ATRAVÉS DA 

PRODUÇÃO DE PESQUISAS, INFORMAÇÕES, 

CONHECIMENTOS E SERVIÇOS DE QUALIDADE FOCADOS 

NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, HARMONIZANDO 

SEGMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. 
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Visão de Futuro 

 
 

Até 2018 o 

IDEME será 

reconhecido 

na Região 

Nordeste por 

sua 

capacidade 

inovadora em 

pesquisas e na gestão do conhecimento 

e por sua excelência na contribuição ao 

Desenvolvimento Sustentável do Estado. 

 

  



6 
 

Valores e Princípios 
 

 Respeito absoluto ao ser humano nas relações 

interpessoais. 

 Postura construtiva e positiva em tudo que faz. 
 Ausência de ceticismo e críticas pessoais. 

 Cooperação e solidariedade humana em todas as 

iniciativas. 

 Comunicação transparente, honesta e verdadeira. 

 Foco nos resultados e na satisfação dos usuários do 

serviço IDEME. 

 Desprendimento e perseverança no enfrentamento de 

desafios. 

 Reflexão e aprendizagem permanente para o 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. 

 Comprometimento com a qualidade. 

 Visão de Futuro e atenção especial no aproveitamento 
de oportunidades. 

 Autoestima e coragem para mudar. 

 Estímulo ao sonho, à criatividade e a aplicação da 

intuição. 

 Valorização da responsabilidade social e da cidadania. 
 Abertura para ideias inovadoras e pensamentos 

divergentes. 
 Conflitos são administrados com atitudes 

cooperadoras, colaborativas e solidárias. 
 Erros inovadores são considerados como fontes de 

aprendizagem. 
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RELATÓRIO 

 

Estudos, Projetos e 

Ações Realizados 

pela Equipe IDEME. 

Período: janeiro a dezembro de 2011 

I. Elaboração de Indicadores Demográficos – Características do 

Crescimento Populacional nas Regiões Geoadministrativas do Estado da 

Paraíba 2000 – 2010. 

II. Elaboração de relatório sobre Segurança Alimentar e Indicadores 

Sociais da Paraíba em atendimento à demanda do governador, 

realizado em janeiro de 2011. 

III. Elaboração, em conjunto com o IPEA, de documentos com 

subsídios para a agenda do governador, tendo em vista sua 

participação no Encontro de Governadores do Nordeste, realizado em 

Aracaju – SE. 

IV. Participação no primeiro quadrimestre, juntamente com o IPEA, 

de reuniões preparatórias para o planejamento da operacionalização do 

PPA, realizadas pela SEPLAG. 
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V. Elaboração da Proposta 

Básica para avaliação dos 

conteúdos a serem tratados na 

1ª Conferência de 

Desenvolvimento Sustentável 

– A Paraíba no Século XXI - 

Eixos estratégicos de 

desenvolvimento, a partir do 

Programa do Governo 2011-2014, realizada nos dias 24 e 25 de março 

de 2011. 

VI. Elaboração de documento, contendo resumo das propostas 

apresentadas na Conferência de Desenvolvimento Sustentável da 

Paraíba, para subsidiar o encontro do governador com os 

parlamentares representantes da Paraíba na bancada federal. 

VII. Elaboração do Plano de Gestão Compartilhada do IDEME – 

realização de Encontro de dois dias e meio com a participação efetiva e 

compartilhada de todos os servidores do Instituto em fevereiro de 

2011. Documento final consolidado e entregue ao governador. 

VIII. Concepção e repasse da Metodologia – durante um dia – com 

Representantes, Facilitadores e Relatores das Câmaras Setoriais que 

iriam discutir e debater temas previamente selecionados (nas oito 

Câmaras Setoriais) na Conferência de Desenvolvimento Sustentável. 

IX. Conferência de Desenvolvimento Sustentável - a Paraíba no 

Século XXI – participação na coordenação, elaboração da metodologia, 

consolidação dos resultados em relatório a ser publicado. Documento 

concluído e entregue à SEPLAG/SECOM para publicação dos Anais. 
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X. Consolidação dos 

Indicadores Sociais – saúde, 

educação e desenvolvimento 

humano –, visando subsidiar o 

Pacto pelo Desenvolvimento 

Social, no estabelecimento da 

contrapartida solidáriados 

municípios que celebrarem 

convênios com o governo estadual no contexto do Pacto. 

XI. Divulgação mensal do Custo de Vida, tendo como referência o 

município de João Pessoa. Doze Relatórios (janeiro a dezembro deste 

ano). 

XII. Divulgação mensal da Cesta Básica, tendo como referência o 

município de João Pessoa. Doze Relatórios (janeiro a agosto deste 

ano). 

XIII. Produção do Anuário Estatístico da Paraíba, edições 2009 e 2010, 

com informações sistematizadas sobre o Estado e municípios 

paraibanos. Concluídos, inseridos no Portal do IDEME, produzidos em 

mídia-miniCD e alguns poucos em gráfica para entrega ao governador 

e para a Biblioteca do IDEME. 

XIV. Continuidade na elaboração do cálculo do Produto Interno Bruto – 

PIB - do Estado da Paraíba, ano de 2009, em parceria com o IBGE, 

com resultados divulgados em 23 de novembro de 2011, com ampla 

participação da imprensa, TVs, Rádios, Jornais, Blogs, etc. e 

convidados especiais. 
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XV. Elaboração do cálculo do Produto 

Interno Bruto - PIB - dos 223 municípios 

paraibanos, referente ao ano de 2009, em parceria com 

o IBGE, com resultados divulgados no dia 14 de dezembro de 2011, 

também com ampla participação da imprensa e convidados especiais. 

XVI. Elaboração do Projeto “Municípios em Mapas Temáticos - Meio 

Ambiente e Território, uma análise natural, ambiental e econômica dos 

municípios”. Em realização a capacitação de arquitetos em 

configurações de sistemas para produção de Mapas Temáticos. Em 

andamento. 

XVII. Participações mensais do IDEME nas análises estatísticas 

agropecuárias do Estado da Paraíba, coordenadas pelo IBGE. 

Realizadas doze reuniões ao longo do ano. 

XVIII. Elaboração do relatório “Distribuição Espacial do Consumo de 

Energia Elétrica, segundo as Regiões Geoadministrativas do Estado da 

Paraíba 2003-2010”, com o apoio da SEPLAG. Concluído. 

XIX. Publicação do Boletim Conjuntural nº 01 com o texto “A Paraíba 

no Contexto Nordestino: Comércio Externo, Indústria, Mercado de 

Trabalho e Arrecadação Tributária – 2010”, elaborado pelo IDEME / 

IPEA, com o apoio da SEPLAG e SEBRAE. Publicado e amplamente 

divulgado. 

XX. Conclusão do texto “Memorando de Entendimento”(MoU), 

instrumento central das negociações entre o Governo do Estado e o 

PNUD/Nações Unidas. Em articulação com a SEPLAG. Negociação para 

implantação de Escritório do PNUD-ONU na Paraíba. 
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XXI. Apoio metodológico à equipe do 

Orçamento Democrático na consolidação das 

Demandas Regionais e acompanhamento das 

reuniões nas Regiões Geoadministrativas 

com as equipes de representação do IDEME 

em cada área. 

XXII. Participação nas reuniões preliminares para planejamento e 

implantação do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba com as 

Secretarias de Educação, Saúde e Desenvolvimento Humano. 

XXIII. Contribuição na construção dos Indicadores Sociais – saúde e 

educação -, adotados e considerados como contrapartida solidária dos 

municípios que firmam convênios com o Governo do Estado, segundo 

os termos do Pacto de Desenvolvimento Social. 

XXIV. Integrante do grupo de trabalho responsável pelo planejamento e 

implantação do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba 

juntamente com as Secretarias de Educação, de Saúde e de 

Desenvolvimento Humano. 

XXV. Organização e Coordenação dos eventos para construção dos 

“Planos de Ação para uma Gestão Sustentável e Compartilhada” da 

Secretaria de Estado da Cultura – SECULT e da Fundação Espaço 

Cultural – FUNESC, realizados em julho de 2011. Planos de Gestão em 

processo de formatação em fase de conclusão. 

XXVI. Realização de convênios com o Centro Universitário de João 

Pessoa - UNIPÊ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - 

IFPB e a Universidade Federal da Paraíba - UFPB, objetivando a 

contratação de estagiários universitários. 
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XXVII. Participação de toda a Equipe do 

IDEME em palestra dialogada “A Motivação é 

Você” – durante quatro horas, visando 

renovação das energias para ação, melhoria do 

relacionamento interpessoal e intersetorial.  

XXVIII. Participação ativa e dinâmica em 

evento promovido pelo IPEA, Representação 

Nordeste, em parceria com o IDEME no evento “A dimensão e a 

medida da pobreza no Brasil”, tendo a equipe do IDEME apresentado 

“O caso da Paraíba – não deixe que a pobreza se transforme em 

paisagem!”. 

XXIX. Reordenamento do Layout do IDEME com ajustes e 

compatibilização de mobilidade entre as salas dos Gerentes de 

Departamentos com as respectivas coordenadorias e 

assessorias,antessalas das superintendências e salas das respectivas 

secretárias, Departamento Financeiro, Protocolo, Sala de Imprensa e 

Sala de Reunião. 

XXX. Revitalização das salas com aquisição e recuperação de alguns 

móveis, aquisição de 10 ventiladores e 10 telefones fixos, com oferta 

de maior conforto para maior eficácia das ações das equipes. 

XXXI. Higienização, dedetização e pintura geral das instalações. 

XXXII. Revisão e instalação de novos pontos de internet, telefone e 

iluminação. 

XXXIII. Revisão e instalação de novos aparelhos de climatização. 
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XXXIV. Por solicitação da Secretaria 

de Estado do Planejamento e Gestão – 

SEPLAG, o IDEME reservou um espaço 

em suas instalações para abrigar a 

Equipe do “Programa FelizCidade”, com 

a qual, segundo as negociações, vem 

mantendo maior articulação e integração, desdeo mês de agosto deste 

ano. 

XXXV. Apoio logístico no encontro para divulgação dos trabalhos “A 

Dinâmica Urbano Regional” e “Gestão Municipal no Brasil” com a 

participação da rede Associação Nacional dos Institutos de Pesquisa - 

Anipes, realizada em agosto de 2011. 

XXXVI. Elaboração do projeto para acompanhamento sistemático e 

mensal dos dados que demonstram a violência contra a mulher no 

Estado da Paraíba, para a Secretaria de Estado da Mulher e da 

Diversidade Humana. Projeto em fase de implantação. 

XXXVII. Elaboração de um estudo, contendo informações da 

socioeconomia paraibana “Elementos Propulsores para Implantação do 

Centro de Produção e de Logística na Área Limítrofe com o Estado de 

Pernambuco”, especialmente da região sudeste da Paraíba, visando 

subsidiar a implantação de um centro de produção e de logística, a 

partir da instalação de uma montadora de automóveis em Goiânia-PE. 

XXXVIII. Participação naComissão de Trabalho nomeada pelo governador 

para apresentar proposta de reestruturação do Fundo de 

Desenvolvimento Estadual – FDE, sob a coordenação da SEPLAG. 

Concluído. 
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XXXIX. Participação, enquanto 

integrante do Conselho Estadual 

de Habitação, nas discussões 

realizadas pela CEHAP, tendo em 

vista a elaboração do Plano 

Estadual de Habitação. Em 

andamento. 

XL. Construção do Projeto 

“Anuário do Empreendedor na 

Paraíba”, com o objetivo de subsidiar ações e escolhas de arranjos e 

cadeias produtivas, Cooperativas e Associações nas decisões dos 

executivos do Programa EMPREENDER Paraíba. O objetivo é realizá-lo 

em convênio com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico.  

XLI. Membro do Comitê de Articulação Estadual – CAE do Programa 

Território da Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Agrário, 

participando de todas as reuniões mensais do Comitê e ainda das 

reuniões setoriais dos respectivos territórios. 

XLII. Participação no encontro nacional sobre a consolidação do cálculo 

do Produto Interno Bruto – PIB dos Estados e dos municípios, em 

parceria com o IBGE, realizado em Porto Alegre, no período de 27 de 

julho a dois de agosto passado, com a participação de órgãos de 

pesquisas estaduais. 

XLIII. Participação da superintendência no II Encontro dos Povos do 

Cariri, realizado em Taperoá entre os dias 3 e 6 de novembro passado, 

na qualidade de expositor da palestra de abertura do evento com o 

tema “Características e Avaliação do Desenvolvimento Sustentável da 

Região do Cariri Paraibano 2000-2011”. 
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XLIV. Participação da equipe do IDEME 

no seminário “A Dinâmica Socioeconômica do 

Brasil e as Alternativas para o Nordeste”, 

realizado nos dias 16 a 18 de novembro 

passado, em Campina Grande, promovido pela 

Arquidiocese de Campina Grande e Federação 

das Indústrias da Paraíba - FIEP. 

XLV. Elaboração do Cadastro Técnico Imobiliário do município de 

Uiraúna com cadastramento e organização de informações de cerca de 

cinco mil imóveis do município. Concluído. 

XLVI. Formulação e envio de propostas de pesquisa do IPEA para o 

desenvolvimento de trabalhos conjuntos IDEME/IPEA, a partir da 

Chamada Pública Pro-Redes nº 001/2011, com os temas “Elaboração 

da Matriz Insumo Produto da Paraíba” e “Estudo de Erradicação da 

Extrema Pobreza na Paraíba”. 

XLVII. Negociação com a Secretaria de Estado da Cultura para 

construirMapas Temáticos Culturais de todos os Municípios pertinentes 

no Estado. 

XLVIII. Negociação com a Prefeitura Municipal do Conde para elaborar-

Atualizar o Cadastro Técnico Imobiliário do Município, iniciando pelas 

áreas de Jacumã, Tabatinga, Carapibus, Coqueirinho, estimado em 25 

mil imóveis. 

João Pessoa, dezembro de 2011. 

Mauro Nunes 
Superintendente do IDEME 
 
José Jesus Maurera Martinez 
Superintendente Adjunto 
 

Anna Carmem França 
Carlos Gonçalo de Oliveira 
Geraldo Lopes 
José Ariosvaldo dos Anjos Aguiar 
Neuma Benigno da Silva 
Gerentes e Assessores 

 


