
 
 

 
 

CELULOSE IRANI S.A. 

CNPJ Nº 92.791.243/0001-03      NIRE Nº 43300002799       COMPANHIA ABERTA 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1.  Data, hora e local: Realizada em 31 de janeiro de 2013, às 17:00 horas na sede da 

Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, Porto Alegre/RS.  

 

2.  Presenças e mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de 

Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.  

 

3.  Ordem do Dia: Aprovar a celebração, pela Companhia, dos seguintes contratos com a 

Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A. (“São Roberto”): (i) Contrato de Arrendamento 

de Ativos e Outras Avenças e; (ii) Contrato de Reestruturação Operacional e Implantação de 

Novo Modelo de Gestão. 

 

4. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os membros do 

Conselho de Administração da Companhia aprovaram: 

 

4.1. A celebração e cumprimento, pela Companhia, do Contrato de Arrendamento de 

Ativos e Outras Avenças (“Contrato de Arrendamento”), por meio do qual a São Roberto 

comprometer-se-á a arrendar, para a Companhia, a planta industrial de produção de papel de 

sua propriedade situada na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais. O Contrato de 

Arrendamento terá prazo de 10 anos.  

 

4.2. A celebração e cumprimento, pela Companhia, do Contrato de Reestruturação 

Operacional e Implantação de Novo Modelo de Gestão (“Contrato de Reestruturação”), por 

meio do qual a Companhia prestará, à São Roberto, serviços de reestruturação e reorganização 

estratégica, mercadológica, operacional e econômico-financeira, visando à implantação de um 

novo modelo de gestão e governança da São Roberto.  O Contrato de Reestruturação terá 

prazo de um ano, podendo ser renovado. 

 

4.3. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários para a efetivação das 

deliberações acima, incluindo, mas não se limitando a assinatura, em nome da Companhia, do 

Contrato de Arrendamento e do Contrato de Reestruturação e de quaisquer documentos a eles 

relacionados. 

 

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente 

ata que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, 

Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann e Paulo 

Rabello de Castro).  

 

6. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.  

 
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2013. 

 

Péricles de Freitas Druck 

Presidente do Conselho de Administração 

 


