
 
CELULOSE IRANI S.A. 

 
CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799    COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia vinte e quatro de novembro de 2010, 
às 15,00 horas, na sede social da Celulose Irani S.A. (“Companhia”), localizada na 
Rua General João Manoel, 157, 9° andar, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 
PRESENÇA: A reunião contou com a presença da maioria dos membros do 
Conselho de Administração. 
 
MESA: Os trabalhos foram presididos por Péricles de Freitas Druck e secretariado 
por. Péricles Pereira Druck. 
 
ORDEM DO DIA: (i) Aprovar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua 
própria emissão para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou 
alienação, sem redução do capital social, em conformidade com a Instrução CVM 
n°.10/80 e suas alterações.  (ii) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos 
necessários a implementação do ora deliberado. 
 
DELIBERAÇÕES: Após discutida a matéria, os membros do Conselho de 
Administração, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
o que segue:  
 
(a) Conforme previsto no Artigo 12, item “g”, do Estatuto Social da Companhia 

e atendidas as exigências da Instrução CVM n°.10/80, alterada pelas 
Instruções CVM n°s 268/97 e 390/03, a aquisição de ações de emissão da 
Companhia, em até 62.356 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem 
valor nominal, e até 18.646 ações preferenciais, nominativas escriturais, 
sem valor nominal, representando 10% de cada espécie de ações em 
circulação no mercado, data-base 30.09.2010, excluídas as atuais ações 
em tesouraria. As ações serão mantidas em tesouraria para posterior 
cancelamento ou alienação, sem redução do capital social, cabendo à 
Diretoria definir a oportunidade e a quantidade de ações  a serem 
efetivamente adquiridas, observados os limites e prazo de validade desta 
autorização. 

 
(b) Em cumprimento ao Artigo 8° da Instrução CVM n°10/80, foi ainda 

deliberado: 



(i) OBJETIVO DA COMPANHIA: a Administração entende que o valor de 
mercado das ações não refletem adequadamente o valor intrínseco da 
Companhia e, como há disponibilidade de caixa, a operação visa 
rentabilizar estes recursos, maximizando o valor para os acionistas; 

 
(ii) O PRAZO máximo para a realização da operação ora autorizada é de 365 

dias a contar desta data, ou seja, até o dia 23 de novembro de 2011;  
 
(iii)  A QUANTIDADE de ações em circulação no mercado, data-base 

30.09.2010, conforme definição do artigo 5° da Instrução acima 
mencionada é de 679.581 ações Ordinárias e 186.456 ações Preferenciais, 
ambas nominativas escriturais;  

 
(iv)  AS OPERAÇÕES para aquisição serão realizadas a preços de mercado, 

com a intermediação das seguintes instituições financeiras: Santander 
Corretora de Câmbio e Valor Mobiliários S.A., com sede na cidade de 
São Paulo, SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.235 – 24° andar 
e Itaú Corretora de Valores S.A,. com sede na cidade de São Paulo, SP, 
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 – 10° andar CEP 04538-132. 

 
(c) A decisão sobre a alienação ou cancelamento dessas ações será tomada 

oportunamente e comunicada ao mercado. 
 
(d) Autoriza a Diretoria a praticar todos os atos necessários a efetivação das 

deliberações anteriores. 
 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, e 
lavroda a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
(Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira 
Druck, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo 
Antonio Schimidt e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha).  
 

Declaro, que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. 
 

Porto Alegre, 24 de novembro de 2010. 
 

Péricles de Freitas Druck 
Presidente do Conselho de Administração 

 


