
CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001-03      NIRE Nº 43300002799       COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE
SOCIAL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 157, 17º ANDAR, PORTO
ALEGRE,  RS, ÀS 18:00 HRS DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007.

1 – A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração,
tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck.

2 - Foi apresentado aos membros do Conselho de Administração o Programa de
Remuneração Complementar de Diretores – “Projeto Superação”, composto pelo
Plano de Outorga de Opção de Aquisição de Ações – Stock Option (Anexo I) e pelo
Plano de Participação no Crescimento 2007/2009 – UPSIDE (Anexo II). A
implementação do Projeto Superação tem o intuito de (I) alinhar os interesses dos
executivos aos dos acionistas; (II) direcionar o comportamento e estimular a visão de
longo prazo dos executivos; (III) estimular o sentimento de propriedade e
comprometimento; e (IV) atrair, reter e motivar os executivos.

3 – Após as explicações e debates sobre o conteúdo do Projeto Superação, o
Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou encaminhá-lo à Assembléia
Geral para deliberação. Ficando, desta forma, convocada a Assembléia Geral
Extraordinária da Companhia para tratar do Programa de Remuneração
Complementar de Diretores – “Projeto Superação”.

4- Os Conselheiros ratificam, ainda, a aquisição de 22.500 (vinte e duas mil e
quinhentas) ações ordinárias de seu capital social, a serem utilizadas no Plano de
Stock Option, caso aprovado pela Assembléia Geral. Por fim, informam que o
número de ações em circulação no mercado atualmente é de 718.465 ações.

5– Nada mais foi tratado.

Assinaturas: [Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck,
Ernani Medaglia Muniz Tavares, Luiz Carlos Mandelli, Erno Froeder, Paulo Sérgio
Viana Mallmann e Fernando Tadeu Soledade Habckost].

Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Celulose Irani
S/A., que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Porto Alegre, 24 de agosto de 2007.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração



ANEXO I

CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03       NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA

PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DE DIRETORES –
“PROJETO SUPERAÇÃO”

Plano de Opção de Aquisição de Ações

1. O presente Plano de Opção de Aquisição de Ações (“Stock Option”), regulado
neste documento, integra o Programa de Remuneração Complementar de Diretores -
“Projeto Superação” que foi elaborado com os seguintes objetivos:

(i) alinhar os interesses dos executivos aos dos acionistas;
(ii) direcionar o comportamento e estimular a visão de longo prazo dos

executivos;
(iii) estimular o sentimento de propriedade e comprometimento; e
(iv) atrair, reter e motivar os executivos.

2. O Stock Option é instituído nos termos do art. 168 §3º, da Lei 6.404/76, e tem por
objetivo, além dos acima citados, premiar os diretores pelo seu comprometimento
com a valorização da CELULOSE IRANI S.A (“Irani” ou “Companhia”)  no  mercado,
verificada no corrente exercício.

3. Os Diretores elegíveis para participar do Stock Option são os que atualmente
ocupam cargo de Diretor Estatutário na Irani e farão jus à outorga da opção de
compra de ações na seguinte proporção:

a. Cristiana Jahn Schulz - 2.521 ações
b. Paulo Roberto da Silva - 3.081 ações
c. Sérgio Luiz Cotrim Ribas - 3.851 ações
d. Odivan Carlos Cargnin - 3.851 ações
e. Péricles de Freitas Druck - 4.883 ações
f. Péricles Pereira Druck - 4.313 ações

4. Mediante a aprovação do presente Stock Option pela Assembléia Geral, fica
outorgada aos Diretores beneficiários a opção de compra de ações ordinárias da
Irani, que atualmente se encontram em tesouraria.

4.1. As opções de compra outorgadas aos Diretores são intransferíveis, sendo
vedada: (i) qualquer negociação, por parte dos Diretores, das opções recebidas;
(ii) a criação de qualquer ônus ou gravame sobre as opções; e (iii) a sua
utilização como garantia de qualquer operação realizada pelos diretores.

5. Os Diretores beneficiários que permanecerem na companhia até 31/12/2007
adquirirão o direito ao exercício da opção de compra, podendo exercê-la no período
compreendido entre 01 de janeiro de 2008 e 01 de fevereiro de 2008, observando os
seguintes critérios para a compra:

(a) o preço de aquisição das ações será de R$ 14,28 por ação;
(b) findo o prazo estabelecido no caput para o exercício da opção, o Diretor

perderá o direito referente à opção;



(c) a opção poderá ser exercida total ou parcialmente, observada a quantidade
máxima de ações que poderá ser adquirida conforme item  2 acima;

(d) o preço referente às ações adquiridas deverá ser pago à vista, em moeda
corrente nacional.

6. As ações adquiridas pelos Diretores na forma do item 5 acima, ficarão
caucionadas em favor da Irani  até 31 de dezembro de 2009.

7. Os Diretores não poderão vender ou de qualquer forma alienar as ações durante o
período, em virtude da caução estabelecida. Terão direito, no entanto, ao
recebimento de dividendos se e quando distribuídos, bem como farão jus aos demais
direitos inerentes à qualidade de acionista.

8. Após 31/12/2009, as ações estarão livres do gravame estabelecido pela
Companhia, ficando autorizada sua alienação pelos Diretores.

9. A opção terminará de pleno direito:
a) pelo seu exercício integral, na forma prevista neste Plano de Opção;
b) pelo decurso do prazo de exercício; e
c) pelo desligamento do Diretor da Companhia.

9.1. O Diretor que se desvincular da Irani, por sua iniciativa ou da empresa, antes
de 31/12/2007, independentemente do motivo, perderá o direito ao exercício da
opção e não fará jus a qualquer benefício ou indenização em decorrência deste
plano;

9.2. O Diretor que se desvincular da Irani, por sua iniciativa ou da empresa, no
período compreendido entre o exercício da opção de compra e a data de
31/12/2009, deverá devolver a ação sendo indenizado pelo valor pago sem
qualquer acréscimo a título de juros ou correção monetária

10. Os pagamentos a serem efetuados no âmbito do Plano de Opção ficarão sujeitos
às incidências tributárias na forma da legislação pertinente. O ônus tributário será de
responsabilidade do Diretor ou seus beneficiários.

11. O direito ao exercício da opção de compra fica sujeito ao limite da remuneração
global dos Administradores, conforme definido pela Assembléia Geral.

12. Por decisão do Conselho de Administração, poderão ser operadas alterações no
Plano, na medida em que seja necessária alguma adaptação em suas regras, de
forma a alcançar os objetivos propostos.

13. Para a perfeita execução dos termos do presente Plano, os Diretores outorgarão
procuração à Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, conferindo-lhe
poderes para assinar todos os atos necessários à implementação do Plano,
especialmente em relação à transferência de ações à Companhia, caso ocorra a
desvinculação de Diretor antes de 31/12/2009.

14. O Plano de Opção entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembléia Geral
da Companhia e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de
Administração da Companhia.

Porto Alegre, 24 de agosto de 2007.



ANEXO II

CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03        NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA

PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DE DIRETORES -
“PROJETO SUPERAÇÃO”

 Plano de Participação no Crescimento de 2007/2009 – UPSIDE

1. O presente Plano de Participação no Crescimento de 2007/2009 - UPSIDE,
regulado por este documento, integra o Programa de Remuneração Complementar
de Diretores - “Projeto Superação” que foi elaborado com os seguintes objetivos:

(i) alinhar os interesses dos executivos aos dos acionistas;
(ii) direcionar o comportamento e estimular a visão de longo prazo dos

executivos;
(iii) estimular o sentimento de propriedade e comprometimento; e
(iv) atrair, reter e motivar os executivos.

2.  O presente Plano tem por base o projeto de Crescimento 2007/2009 (Projeto
Superação) da Celulose Irani S/A (“Irani” ou “Companhia”), segundo o qual se espera
uma elevação significativa na geração de caixa da empresa (EBITDA) e, com isso, a
valorização no mercado das ações da Companhia.

3. Para efeitos do presente Plano, serão utilizados os seguintes conceitos:

Remuneração: valor equivalente ao pró-labore fixo percebido por cada Diretor em
31.12.2006;

Diretor(es): os Diretores beneficiados pelo presente Plano são exclusivamente
aqueles vinculados à Companhia quando da elaboração do Plano e sua submissão à
Assembléia Geral, ou seja, Cristiana Jahn Schulz, Paulo Roberto da Silva, Sérgio
Luiz Cotrim Ribas, Odivan Carlos  Cargnin, Péricles de Freitas Druck e Péricles
Pereira Druck.

Dívida Bancária Líquida: dívidas com instituições financeiras acrescidas de mútuo
com partes relacionadas, excluindo-se aplicações financeiras. Parcelamentos de
impostos obtidos após a entrada em vigor do presente plano, serão incluídos no
cálculo da Dívida Bancária Líquida para fins do presente Plano.

4. Nos termos deste Plano, cada Diretor terá a possibilidade de participar do
crescimento da Companhia recebendo, em forma de Bônus Financeiro Adicional
(Bônus), uma importância financeira relacionada à variação do Valor das Ações da
Companhia, de acordo com os critérios estabelecidos na cláusula 6 do presente
Plano.

4.1.  O pagamento do Bônus será realizado em dinheiro, diretamente aos Diretores
beneficiários, nos prazos estabelecidos na cláusula 8.



4.2. Deverá a Companhia, de acordo com o art. 24 do Estatuto Social,
efetuar provisão anual para pagamento do Bônus Financeiro Adicional a que
farão jus os Diretores, nos termos da cláusula 6 do presente Plano.

5. Para o cálculo da variação do Valor das Ações da Companhia, utilizar-se-á, como
valor base, o seu valor em 31/12/2006, o qual, de acordo com os critérios de cálculo
abaixo referidos, é de R$ 128 milhões. Senão vejamos:

EBITDA = R$ 43 milhões
Múltiplo de Mercado: 06
Valor de Mercado Bruto: R$ 258 milhões
Dívida Bancária Líquida = R$ 130 milhões
Valor das Ações da Companhia em 31/12/2006 (base) = R$ 128 milhões

6. Como meta do presente plano, para efeitos de cálculo do Bônus, o valor das
ações da Companhia deverá atingir a importância de R$ 478 milhões em 31/12/2009,
o que representará uma variação de 273% no período compreendido entre
31/12/2006 e 31/12/2009. Para cálculo da presente meta, utilizaram-se os seguintes
parâmetros:

EBITDA = R$ 117 MILHÕES
Múltiplo de Mercado: 6
Valor de Mercado Bruto =R$ 702 milhões
Dívida Bancária Líquida = R$ 224 milhões
Valor das Ações da Companhia em 31/12/2009 = R$ 478 milhões (Valor Futuro
da Companhia)

7. O percentual de variação do Valor das Ações da Companhia determinará a
existência ou não do direito à percepção do Bônus e seu respectivo valor, de acordo
com os seguintes critérios:

7.1. Quando o percentual de atingimento da meta for igual ou superior a
100%, o valor do Bônus de cada Diretor resultará da aplicação do percentual de
variação atingido sobre 10 Remunerações, do respectivo Diretor, conforme
definido no item 3, supra.

7.2.  Quando o percentual de atingimento da meta for igual ou superior a 80% e
inferior 100%, o valor do Bônus de cada Diretor resultará da aplicação do
percentual de variação atingido sobre 5 Remunerações, do respectivo Diretor.

7.3. Se o percentual de atingimento da meta for inferior a 80%, não haverá direito
à percepção do Bônus.

8. O pagamento do Bônus Financeiro Adicional a que farão jus os Diretores, se
atingida a meta nos percentuais previstos na cláusula 7 acima, deverá ser efetuado
até 28/02/2010.

8.1.   Caso ocorra Oferta Pública de Distribuição de Ações (“Oferta Pública”) antes
de 31/12/2009 e o percentual de atingimento da meta, na respectiva data, em
valores absolutos, motivar o direito à percepção do Bônus nos termos da cláusula
seis acima, os Diretores farão jus ao recebimento de 50% do valor, devendo, a
parcela restante, ser paga até 28/02/2010. O pagamento dos 50% aqui previsto é
opção exclusiva de cada diretor.



8.2. A parcela restante de que trata a cláusula 8.1 será calculada de acordo
com o atingimento da meta a ser apurado em 31/12/2009.

9. Investimentos que por ventura venham a ser instituídos após a entrada em vigor
do presente plano e que não foram considerados para cálculo dos valores acima
deverão ser segregados no momento da apuração do valor da empresa, em
31/12/2009, ou quando da ocorrência de Oferta Pública. Quaisquer outros
procedimentos não previstos na presente cláusula deverão ser objeto de aditamento
ao Projeto Superação.

10. O direito à percepção do Bônus fica sujeito ao limite da remuneração global da
Diretoria conforme definido pela Assembléia Geral, devendo ser feita provisão para
pagamento do benefício a cada ano, na forma do referido art. 24 do Estatuto Social
da Companhia.

11. O Diretor que se desvincular da Irani, por sua iniciativa ou da empresa, antes  de
31/12/2009, ou antes, da ocorrência de Oferta Pública, não terá direito à percepção
de qualquer parcela do Bônus ora regulado. O Diretor que se desvincular da Irani em
data posterior a realização de Oferta Pública, porém anterior a 31/12/2009, terá o
direito à percepção de apenas  50% do valor do Bônus, não fazendo jus ao
recebimento da parcela restante.

12. O Plano Upside entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembléia Geral
da Companhia e poderá ser extinto ou modificado, a qualquer tempo, por decisão do
Conselho de Administração da Companhia.

Porto Alegre, 24 de agosto de 2007.


