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CEASA CAMPINAS 
Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. 
 

 
 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, a 
administração da Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – CEASA, 
submete à apreciação dos seus acionistas o Relatório da Administração e 
suas demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2006 e 2007, 
juntamente com os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho 
Fiscal. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os 
dispositivos da Lei n° 6.404/76 das Sociedades por Ações.   

 
Senhores Acionistas: Em cumprimento das disposições legais e 

estatutárias, temos o prazer de apresentar a V.Sas. o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração dos Resultados, a Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas 
Explicativas, com o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2007 e 31/12/2006. 

 
A Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – CEASA 

demonstrou durante o exercício de 2007 um desempenho de crescimento no 
mercado de produtos hortigranjeiros alcançando a cifra de 672 mil toneladas 
anual ou seja 5% a mais que em relação ao exercício de 2006, evidenciando 
benefícios à população consumidora de hortigranjeiros de Campinas e região. 
  

Por sua vez o mercado de flores acusou um volume de 
comercialização de 50 mil toneladas anual ou seja 2% a mais que em relação 
ao exercício de 2006, refletindo a maior demanda de flores e plantas por 
parte da população consumidora. 
  

Os programas sociais quais sejam: Programa de Alimentação 
Escolar, Banco Municipal de Alimentos, Hortas Escolares, Telecentros e 
outros, tiveram significativo desenvolvimento demonstrando a 
responsabilidade social desta Central de Abastecimento nas ações referentes 
a Política de Abastecimento Alimentar e no atendimento à população carente  
no município de Campinas. 

 
 
 
 

Campinas, 31 de dezembro de 2007 
 
 
 
 
 

 
A Diretoria 


