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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, a 
administração das Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – CEASA 
submete à apreciação dos seus acionistas o Relatório da Administração e 
suas Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios de 2012 e 2011, 
juntamente com os pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho 
Fiscal e do Conselho de Administração. As demonstrações Financeiras foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas incluídas nos dispositivos da Lei n° 6.404/76 das 
Sociedades por Ações e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e 
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.   

 
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 dos Fluxos de Caixa, a 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas, 
com o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, referentes aos 
exercícios sociais findos em 31/12/2012 e 31/12/2011. 

 
Auditoria Independente: As Demonstrações Financeiras da 

Companhia são auditadas pela Maciel Auditores Independentes. Em 
atendimento a instrução CVM n° 381/2003, que trata da prestação de outros 
serviços pelos auditores independentes, a Companhia informa que não há 
outros serviços prestados pelos mesmos à Companhia, no exercício das suas 
funções de auditoria externa independente. 

 
Conselho de Administração: O Conselho de Administração 

segue as prerrogativas e responsabilidades estabelecidas por lei e pelo 
estatuto social e atualmente é composto de sete membros titulares e 
respectivos suplentes, sendo os titulares obrigatoriamente acionistas da 
Sociedade, com mandatos de dois anos, sendo permitida a reeleição. O 
Conselho de Administração é constituído pelos seguintes membros efetivos e 
seus suplentes: a) um representante dos funcionários da Sociedade, 
escolhidos por eleição da Assembleia de Classe; b) um representante dos 
permissionários do mercado atacadista de hortigranjeiros; c) um 
representante dos permissionários do mercado atacadista de flores e d) 
quatro representantes indicados pelo Acionista Majoritário. Em 2012 foram 
realizadas cinco reuniões ordinárias e duas reuniões extraordinárias do 
Conselho de Administração. 

 
 Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal, de caráter permanente e 

independente da Administração e dos Auditores Independentes, como prevê 
a Lei das Sociedades Anônimas, é composto por três membros efetivos e três 
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com mandatos até a 
primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição, sendo 
permitida a reeleição. Em 2012 foram realizadas quatro reuniões do Conselho 
Fiscal.  
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Desempenho Operacional Mercados: As Centrais de 

Abastecimento de Campinas S/A – CEASA apresentou, no exercício de 2012, 
volume físico do mercado de hortigranjeiros comercializado, da ordem de 687 
mil toneladas (668 mil em 2011), resultando num aumento no volume de 
2,85%, demonstrando o potencial desse mercado e sua importância quanto 
aos benefícios à população consumidora de hortigranjeiros de Campinas e 
região. 
  

Por sua vez o mercado de flores, em constante crescimento, 
apresentou um volume de comercialização de 67 toneladas (63 em 2011), 
resultando num aumento no volume de 6,35%, refletindo a crescente 
demanda de flores e plantas, por parte da população consumidora da região 
e do Brasil. 

 
Realizações Operacionais:  
 
a) Revisão de todos os contratos terceirizados; 
b) Implantação de pregão eletrônico para aquisições, resultando 

em uma economia de aproximadamente 6 milhões de reais no período; 
c) Drástica redução da inadimplência conquista esta obtida a 

partir da intensificação do comportamento dos pagadores; 
d) Recuperação de IPTU (R$ 2,2 milhões) – Pendencia existente 

desde 2001; 
e) Revitalização e melhorias na Central – Asfalto (43.000m2), 

licitação para automação das portarias (Cancelas Eletrônicas), Contratação 
de Serviços de Manutenção preventiva na rede distribuidora de energia 
elétrica (TRs); 

f) Redução de passivos trabalhistas; 
g) Desenvolvimento do PGRS (Plano de Gestão dos Resíduos 

Sólidos); 
h) Projetos de Ampliação e melhoria dos mercados 

(Hortigranjeiros e Flores) Protocolizados junto ao MDA/Brasília-DF; 
i) Participação no desenvolvimento de projeto PNA (Plano 

Nacional de Abastecimento), popularmente apelidado de PAC das Ceasas – 
Protocolado junto ao Ministério da Agricultura; 

j) Desenvolvimento e habilitação de projeto para ampliação do 
Banco Municipal de Alimentos – Única Ceasa do Estado de São Paulo a 
conquistá-lo – Com verba já empenhada junto a Caixa Econômica Federal 
(R$ 1,5 milhões); 

k) Liquidação de todos os passivos financeiros do exercício; 
l) Manutenção de saldo positivo em conta; 
m) Implantação de gestão compartilhada com as Associações 

Representativas dos Permissionários – Medida esta submetida e aprovada 
pelo Conselho de Administração e Prefeitura Municipal de Campinas; 

n) Integração da Cooperativa de Catadores Unidos na Vitória ao 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, propiciando com isso renda e 
dignidade para 20 famílias; 
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o) Aquisição de veículos da Diretoria, Administração e Merenda 
Escolar (através de licitação) reduzindo custos com contratos de aluguéis de 
veículos; 

p) Aquisição de Ambulância para ficar a disposição do 
ambulatório e atender possíveis emergências nos mercados; 
  

Programas Sociais: A Sociedade administra os seguintes 
programas sociais, quais sejam: Programa Municipal de Alimentação Escolar, 
Banco Municipal de Alimentos, Tele Centros e outros, que 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 2.012. 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Sérgio Luiz Juliano 
Diretor Presidente  

 


