
       

 

CELULOSE IRANI S.A. 

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03           NIRE Nº43300002799      

COMPANHIA ABERTA 
 

TERMO DE POSSE 

Aos tres dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 09:00 hrs, na sede da 
sociedade,  eleita, nesta data pelo Conselho de Administração, para completar 
o mandato do atual Conselho de Administração, Sra. PATRÍCIA FOSSATI 
DRUCK, brasileira, divorciada, jornalista e relações publicas, residente e domiciliada 
em Porto Alegre, RS., na Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes, nº 201, casa 13, Bairro 
Três Figueiras, CEP:91330-180, inscrita no CPF/MF sob nº. 564.164.740.34 e CI-

SSP/RS RG nº. 1021156367, expedida em 10.11.2006., sendo empossada e 
formalmente investida no cargo, assinando o presente termo.(assinatura: 
Patricia Fossati Druck). 
 



 
 

TERMO DE POSSE 

 

Aos tres dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 09:00 hrs, na sede da 
CELULOSE IRANI S.A., compareceu o Sr. SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, na Rua Arandu, 222/61, BL C, Bairro Brooklin, CEP: 04.562-030, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 451.745.049-04 e Carteira de Identidade SSP/PR 
nº. 3373296-1, expedida em 12.11.1993, indicado pelo Conselho de 
Administração, nesta data, para os cargos de DIRETOR PRESIDENTE e  
DIRETOR DE OPERAÇÕES, pelo prazo remanescente do mandato da atual 
Diretoria, sendo titular de 295.020 ações ordinárias escriturais de emissão da 
Companhia. O Diretor declara, sob as penas da lei, expressamente que não se 
acha impedido de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011,1º, da Lei 
nº10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento 
previsto na Lei nº 8.934/94 e, que conhece o disposto no parágrafo 2º do art. 
149 da Lei 10.303 de 31.10.2001, o qual é reempossado e formalmente 
reinvestido em seus cargos, assinando o presente termo.(assin.: SERGIO LUIZ 
COTRIM RIBAS) 
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