
CELULOSE IRANI S.A.
CNPJ Nº92.791.243/0001-03     NIRE Nº43300002799   COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA
SEDE SOCIAL, NA RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 157, PORTO ALEGRE / RS,
ÀS 11:30 HORAS DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006.

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

2. Em  observância ao disposto no artigo 12, alínea h) do Estatuto Social da Companhia,
foi tomada, por unanimidade, a seguinte deliberação: CONSIDERANDO que a
Companhia é uma empresa de base florestal, que objetiva crescer nesse negócio;
CONSIDERANDO que o maciço florestal da empresa Habitasul Florestal S.A, em
termos de volume de matéria prima, é estratégico num cenário de expansão;
CONSIDERANDO que a reestruturação societária pretendida e recomendada visa
aprofundar o foco das empresas em seus respectivos negócios relevantes;
CONSIDERANDO que a resina de pinus é um insumo utilizado pela Irani e que,
atualmente, cerca de 90% desta resina é extraída das florestas da empresa Habitasul
Florestal S.A. mediante contratos de fornecimento; CONSIDERANDO a concordância
manifestada pelas empresas coligadas Companhia Habitasul de Participações, Habitasul
Desenvolvimentos Imobiliários S.A., Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda., Laje
de Pedra Mountain Village Ltda. e pela controladora Companhia Comercial de Imóveis,
acionistas detentoras de 11.122.356 ações ordinárias nominativas representativas de
95,36% do capital social da empresa Habitasul Florestal S.A., companhia de capital
fechado sediada em Porto Alegre/RS.  na Rua General João Manoel, 157 - 13º andar,
sala 1302, Centro, CEP 90.010-030, inscrita no CNPJ sob nº 90.189.960/0001-34, com
seus atos constitutivos arquivados perante à JUCERGS sob NIRE 43300033562, no
sentido de alienar a totalidade das referidas ações pelo valor total de R$ 69.998.881,16,
apurado mediante laudo de avaliação econômica, apresentado aos Conselheiros
presentes e arquivado na sede da Companhia, a serem adimplidos mediante: I) a
entrega de imóvel fabril na cidade de Indaiatuba-SP avaliado em R$ 11.000.000,00
conforme laudo apresentado aos Conselheiros presentes e arquivado na sede da
Companhia; II) crédito, em favor das empresas alienantes, da quantia de R$
24.291.000,00 para futura subscrição de novas ações da Companhia, as quais deverão
ser emitidas por meio de aumento de capital autorizado a ser aprovado por este
Conselho dentro do 1° semestre de 2007, cujo preço de emissão será fixado com base
no valor patrimonial da ação; e III) pagamento do saldo em dinheiro, nas seguintes
condições: R$ 7.500.000,00 à vista, no ato da assinatura do contrato de cessão e
transferência de ações, e os R$ 27.207.881,16 restantes em 50 parcelas mensais e
sucessivas, a serem reajustadas pela TJLP acrescida de juros de 6,0% a.a.; FOI
APROVADA a aquisição de 11.122.356 ações ordinárias nominativas de emissão da
empresa Habitasul Florestal S.A. nos termos acima descritos, ficando autorizada a



Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da
operação ora aprovada.

3. Nada mais foi tratado.

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

Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Celulose Irani S/A.,
que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 22 de dezembro de 2006.

Péricles de Freitas Druck
Presidente do Conselho de Administração


