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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 aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2012, às 13:00 
horas, na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, 157, 9º andar, sala 903, Porto 
Alegre/RS. 
 
2.  Presença e Mesa: A reunião, instalada nos termos do Estatuto Social contou com a presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, convocados nos termos do Estatuto 
Social, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles de Freitas Druck. 
 
3. Deliberações: O Conselho deliberou, por unanimidade de votos dos seus membros presentes à 
reunião, as seguintes matérias: 
a) Aprovar (i) a celebração, pela Companhia, do $70,000,000 AMENDED AND RESTATED 
CREDIT AND EXPORT PREPAYMENT AGREEMENT No. CSBBR20101000015, no qual a 
Companhia figura na qualidade de tomadora dos recursos; (ii) a emissão de uma nota promissória 
regida pela lei brasileira, no valor de US$39.793.589,00 (trinta e nove milhões, setecentos e 
noventa e três mil e quinhentos e oitenta e nove dólares norte americanos), emitida em 
decorrência dos instrumentos jurídicos referidos no item “i” acima; (iii) a emissão de uma nota 
promissória, regida pelas leis de Nova Iorque, Estados Unidos da América, no valor de 
US$39.793.589,00 (trinta e nove milhões, setecentos e noventa e três mil e quinhentos e oitenta e 
nove dólares norte americanos), emitida em decorrência dos instrumentos jurídicos referidos no 
item “i” acima; e (iv) a celebração do 4o ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
CONTRATO DE PENHOR DE DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO, ACORDO DE VOTO E OUTRAS 
AVENÇAS Nº 162BG1, CELEBRADO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2007 (Nº 
CSBRA20101000147), sendo os instrumentos referidos nos itens (i) a (iv) acima doravante 
denominados, conjuntamente, “Documentos”. Foi aprovada também a celebração e/ou a emissão, 
pela Companhia, dos Documentos, sendo também ratificados os atos já praticados relativamente 
à operação de que tratam os Documentos. Os Conselheiros autorizaram a diretoria a praticar 
todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não 
se limitando, à assinatura dos demais instrumentos a relacionados aos Documentos, bem como a 
adoção, junto a quaisquer órgãos governamentais, registros públicos e entidades privadas, das 
providências que se fizerem necessárias para a efetivação das matérias aprovadas na presente 
reunião do Conselho de Administração. 
 

4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.Conselheiros Presentes: 
Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Ernani Medaglia Muniz 
Tavares, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Antonio Schmidt e Jorge Juerecy Oliveira da 
Cunha. 

5. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. 

Porto Alegre, 27 de abril de 2012. 
 

Péricles de Freitas Druck 
Presidente do Conselho de Administração 


