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RELATÓRIO DA DIRETORIA 

 

O ano de 2012 foi de grandes vitórias para o cidadão amazonense. A implantação do Programa 
Ronda no Bairro, pelo governo do Estado, colocou o Amazonas à frente de todos os outros 
estados da federação no quesito segurança pública. E coube a PRODAM, uma empresa 
totalmente regional, desenvolver a tecnologia necessária para o pleno funcionamento do 
Programa. Os técnicos da empresa estiveram comprometidos em desenvolver as mais modernas 
soluções que incluíam o complexo SISP (Sistema Integrado de Segurança Pública) até a 
aparelhagem tecnológica do novo Centro Integrado de Operações (CIOPS) e dos modernos 
Distritos Integrados de Polícia (DIPs). 
 
Outro fato extremamente positivo para o Estado foi a expansão do Programa Amazonas Digital. 
Coordenado pelas secretarias estaduais de Planejamento (SEPLAN), Ciência e Tecnologia 
(SECTI), de Educação (SEDUC), e executado pela PRODAM, o programa fornece o acesso a 
Internet gratuita a usuários em Manaus e no interior. 
 
Destacamos ainda os seguintes projetos executados pela PRODAM: 

Sistema de Gestão Escolar – SIGEAM - desenvolvido em plataforma Web, que permite às 

secretarias de educação um efetivo controle das atividades nas escolas, da vida escolar dos 

alunos, dos recursos docentes e do planejamento; 

Trânsito - atendem às necessidades de gestão de veículos, condutores e infrações; 

Business Intelligence - moderna tecnologia, com a função primordial de auxiliar a administração 

estadual na tomada de decisões estratégicas; 

 

Projeto Viver Melhor -  Visando dar o suporte tecnológico ao Projeto Viver Melhor, concebido 

pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– SEPED, foi desenvolvido o Sistema PVM, acessível através da internet.  

 
Investimentos/Situação Financeira - a empresa ampliou seu Datacenter, com aquisição de 
servidores, licenças de softwares, discos para o armazenamento de informações, reformou e 
ampliou sua instalação predial, capacitou seu corpo técnico. Foi  investindo cerca de  R$ 10 
milhões e 870 mil, para essas ações. Encerramos o exercício com índice de liquidez de 2,66. 
 
Por fim acreditamos termos cumprido a missão da empresa que é de prover soluções em 
tecnologia da informação, com qualidade e segurança, auxiliando o Governo do Estado na tomada 
de decisões, contribuindo para um serviço público eficaz e acessível à população. 
Manaus, 31 de dezembro de 2012 
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