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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 2013, 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 31/12/2013 e 
31/12/2012. 

 
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 2013 foram realizadas sete reuniões ordinárias e uma 
reunião extraordinária 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 2013 foram 
realizadas sete reuniões do Conselho Fiscal.  
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Desempenho Operacional Mercados: As Centrais de Abastecimento de 
Campinas S/A – CEASA apresentou, no exercício de 2013, volume físico do mercado de 
hortigranjeiros comercializado, da ordem de 542 mil toneladas, por sua vez o mercado 
de flores, apresentou um volume de comercialização de 60 mil toneladas. Ressaltamos 
que a queda existente em relação há aos anos anteriores, foi em função de um rigoroso 
controle nas notas fiscais de entrada, no entanto precisamos de uma maior aderência e 
verificação nos volumes informados. 

 
Realizações Operacionais:  
 

a)- Liquidação total de débitos em aberto do exercício anterior  liquidando 
saldos a pagar. 
b)- Controle rigoroso na cobrança das tarifas reduzindo a menos de 3% a 
inadimplência do exercício em relação a receita ano. 
c)- Revisão de todos os contratos de fornecedores. Manutenção de 
pregão eletrônico para aquisições de bens e serviços. 
d)- Ajuste no fluxo de caixa onde sempre mantivemos durante o 
exercício de 2013 uma reserva técnica de aplicação. 
e)- A empresa no exercício 2013, manteve-se com recursos próprios 
,não utilizou de nenhuma modalidade de empréstimos mantendo sempre 
saldo positivo em suas contas. 
f)- Acordou e liquidou passivos trabalhistas julgados que estavam em 
curso bem como ações cíveis, todas ocorridas em gestões passadas. 
g)- Foi efetivada após pregão a compra de cancelas eletrônicas bem 
como de CFTV. 
h)- Quitada compra de veículos realizadas na gestão anterior. 
i)- Acompanhamento junto ao Ministério da Agricultura dos projetos 
protocolizados referentes a investimentos no mercado de flores e 
hortigranjeiros . 
j)- Consolidação e melhorias no plano de gestão dos resíduos sólidos . 
k)- Participação efetiva junto a ABRACEN (Associação Brasileira das 
Centrais de Abastecimento) em Brasília, onde foi discutido o PNA (Plano 
Nacional de Abastecimento), conhecido como PAC das Ceasas. 
l)- Realização de eventos na Ceasa Campinas e em nossa cidade com 
objetivo de fomentar o consumo de FLV (frutas  legumes e verduras), 
ressaltando o aniversário de 38 anos do Ceasa – Campinas. Realização 
do encontro Nacional da ABRACEN realizado em nossa cidade, indo de 
encontro a uma orientação do Governo Federal tanto do Ministério da 
Agricultura e do Ministério da Saúde. Com ênfase na alimentação 
saudável. Neste encontro foi formatada a Cartilha de Boas Práticas para 
implantação nos mercados do país. 
m)- Intenção de aquisição na compra de área vizinha a esta central que 
totaliza 405 mil metros quadrados, área ainda sem matrícula e registro 
em função de inventário em tramite. Assunto sendo tratado com os 
proprietários.  
n)- Em parceria com a Secretaria  de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social estamos concluindo o projeto do Banco Municipal de Alimentos 
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onde já temos verba empenhada pela Caixa Econômica Federal de 
R$1.5 milhões. 
o)- Foi iniciada a revitalização das nossas unidades: Ceasinha localizado 
no Viaduto Miguel Vicente Cury e no Ceasa complexo Ouro Verde   
p)- Uma interação permanente com as associações dos permissionários 
ASSOCEASA e APROCAMP  
q)- Manutenção e fortalecimento da Cooperativa de catadores  Unidos da 
Vitória – resíduos sólidos  propiciando com isso renda e dignidade a 
várias famílias. 
r)- Compra de caminhão e compactador de lixo  
s)- A empresa contratou profissionais para dar respostas a suas 
necessidades mais emergentes. 
t)- A empresa realizou pregão para contratar empresa para concurso 
público que já está em andamento. 
u)- A empresa contratou através de licitação a Empresa Ernest Young 
para realização de plano de cargos e salários.  
v)- Criação do Varejão e hortigranjeiros aos sábados na Ceasa – 
Campinas com objetivo de fomentar consumo ao FLV no varejo com 
preços mais justos a nossa comunidade. 
x)- A Diretoria recomenda que seja estudado e realizado no início do ano 
de 2014, um reequilíbrio econômico financeiro das tarifas atendendo uma 
recomendação do Tribunal de Contas e com o objetivo de atender 
investimentos necessários no mercado. 
 

Programas Sociais - A Ceasa Campinas administra os seguintes 
convênios:  

 
1)- PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – Convênio 

com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO onde realizamos a logística de 240 
mil refeições por dia, com cardápio padronizado,  cardápio saudável, com educação 
nutricional e com capacitação das cozinheiras  

2)- BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS - SECRETARIA. ASSISTÊNCIA 
INCLUSÃO SOCIAL.  

3)- ISA – INSTITUTO  SEGURANÇA ALIMENTAR - Convênio com os 
permissionários onde atendemos 100 entidades assistenciais e mais de 12 mil famílias. 

 
 
 
 

Campinas, 24 de Março de 2014. 
 
 
 
 

____________________________ 
Mario Dino Gadioli 
Diretor Presidente  

 


