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CELULOSE IRANI S.A. 

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03     NIRE Nº43300002799    COMPANHIA ABERTA 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 

 

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 dias do mês de setembro do ano de 

2011, às 16:00 horas, na sede social da Celulose Irani S.A. (“Companhia”), localizada 

na Rua General João Manoel, n. 157, 9° andar, Porto Alegre - RS. 

 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação uma vez que presente a 

totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Péricles 

de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana 

Mallmann, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Paulo Antonio Schmidt e Jorge Juerecy 

Oliveira da Cunha. 

 

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Péricles de Freitas Druck e 

secretariados pelo Sr. Péricles Pereira Druck. 

 

ORDEM DO DIA: (a) Esclarecer e retificar alguns aspectos relativos ao item “(a)” da 

“Ordem do Dia” da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 03 de junho de 2011; 

(b) Esclarecer e retificar alguns aspectos relativos ao item “(1)” das “Deliberações” da 

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de 

junho de 2011; 

(c) Ratificar as demais deliberações constantes na Ata da Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada em 03 de junho de 2011; e 

(d) Autorizar a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários para a 

implementação do ora deliberado. 

 

DELIBERAÇÕES: Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de 

Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o 

quanto segue:  

(a) Esclarecem que os valores atribuídos aos Ativos Florestais, conforme item “(a)” da 

Ordem do Dia da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 03 de junho de 2011, foram com base no Laudo de Avaliação (conforme 

abaixo), retificando-se tal item que passa a ter a seguinte redação: 

“(a) Aprovar o aporte ao capital social da Iraflor Comércio de Madeiras Ltda., 

sociedade limitada, controlada pela Companhia, com sede social na Campina da 

Alegria, acesso pela BR 153, Km 47, prédio do Departamento Florestal, Vargem 

Bonita - SC, CEP 89675-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.711.334/0001-15 e 

registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE n. 

42204687041 (“Iraflor”), dos ativos florestais de propriedade da Companhia, 
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representados pelos cultivos de pinus e eucaliptos realizados nos imóveis descritos 

abaixo, cujos valores foram determinados pelo laudo “Avaliação de Ativos – Terras e 

Florestas da Celulose Irani S.A.”, elaborado por Pöyry Silviconsult Engenharia e 

datado de 1º de fevereiro de 2011 (“Laudo de Avaliação”), o qual foi analisado e 

aceito pela Companhia: (i) Fazenda Ressaca, localizada no imóvel matriculado sob o 

n. 209, no ofício de registro de imóveis de Ponte Serrada – SC, com 595 ha de 

cobertura vegetal, sendo o valor para fins contábeis de referida cobertura vegetal, em 

31.12.2010, de R$ 4.542.204,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, 

duzentos e quatro reais); (ii) Fazenda Campina da Alegria, localizada nos imóveis 

matriculados sob os ns. 3.745 e 3.746, no ofício de registro de imóveis de 

Catanduvas – SC, com total de 177 ha de cobertura vegetal sendo o valor para fins 

contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de R$ 1.432.184,00 (um 

milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais); (iii) Fazenda 

Campina da Alegria, localizada no imóvel matriculado sob o n. 1.494, no ofício de 

registro de imóveis de Catanduvas – SC, com 316 ha de cobertura vegetal, sendo o 

valor para fins contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de R$ 

3.538.452,00 (três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e 

dois reais); (iv) Fazenda Ressaca, localizada no imóvel matriculado sob o n. 2.480, no 

ofício de registro de imóveis de Ponte Serrada – SC, com 1.075 ha de cobertura 

vegetal, sendo o valor para fins contábeis de referida cobertura vegetal, em 

31.12.2010, de R$ 10.484.871,00 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, 

oitocentos e setenta e um reais); (v) Fazenda São Luiz, localizada nos imóveis 

matriculados sob os ns. 268, 765, 766, 767 e 1609 no ofício de registro de imóveis de 

Ponte Serrada – SC, com 337 ha de cobertura vegetal, sendo o valor para fins 

contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de R$ 4.419.058,00 (quatro 

milhões, quatrocentos e dezenove mil e cinqüenta e oito reais); (vi) Fazenda Tapera, 

localizada no imóvel matriculado sob o n. 8.534, no ofício de registro de imóveis de 

Ponte Serrada – SC, com com 213 ha de cobertura vegetal, sendo o valor para fins 

contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de R$ 3.360.148,00 (três 

milhões, trezentos e sessenta mil, cento e quarenta e oito reais); (vii) Fazenda 

Marrecas, localizada no imóvel matriculado sob o n. 8.537, no ofício de registro de 

imóveis de Ponte Serrada – SC, com 338 ha de cobertura vegetal, sendo o valor para 

fins contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de  R$ 4.646.633,00 

(quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais); 

(viii) Fazenda Limoeiro, localizada no imóvel matriculado sob o n. 8.538, no ofício de 

registro de imóveis de Ponte Serrada – SC, com 111 ha de cobertura vegetal, sendo 

o valor para fins contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de R$ 

1.572.323,00 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e três 

reais); (ix) Fazenda Cristo Rei, localizada no imóvel matriculado sob o n. 2.481, no 

ofício de registro de imóveis de Ponte Serrada – SC, com 575 ha de cobertura 

vegetal, sendo o valor para fins contábeis de referida cobertura vegetal, em 

31.12.2010, de R$ 8.831.493,00 (oito milhões, oitocentos e trinta e um mil, 

quatrocentos e noventa e três reais); (x) Fazenda Limoeiro, localizada nos imóveis 

matriculado sob o ns. 9.240 e 9.243, no ofício de registro de imóveis de Ponte 

Serrada – SC, com total de 258 ha de cobertura vegetal, sendo o valor para fins 

contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de R$ 3.995.331,00 (três 
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milhões, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e um reais); (xi) Fazenda 

Marrecas, localizada no imóvel matriculado sob o n. 8.535, no ofício de registro de 

imóveis de Ponte Serrada – SC, com 267 ha de cobertura vegetal, sendo o valor para 

fins contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de R$ 3.658.679,00 (três 

milhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais); e (xi) 

Fazenda Limoeiro, localizada no imóvel matriculado sob o n. 8.539, no ofício de 

registro de imóveis de Ponte Serrada – SC, com 564 ha de cobertura vegetal, sendo 

o valor para fins contábeis de referida cobertura vegetal, em 31.12.2010, de R$ 

8.835.705,00 (oito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinco reais) 

(todos em conjunto os “Ativos Florestais”)”;  

 

(b) Esclarecem que o aporte de capital descrito e aprovado no item “(1)” das 

Deliberações da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 03 de junho de 2011será feito com base nos valores dos Ativos 

Florestas apurados no Laudo de Avaliação, ou com base em novos valores 

eventualmente a eles atribuídos em caso de novos laudos de avaliação, retificando-

se tal item que passa a ter a seguinte redação: 

“(1) Aprovaram o aporte ao capital social da Iraflor nos termos do item “(a)” da 

Ordem do Dia acima, que será realizado em etapas a serem definidas pela Diretoria e 

à medida que os Ativos Florestais estejam liberados de ônus ou restrições para 

aporte, sendo certo que referido aporte deverá ser realizado pelos valores apontados 

no Laudo de Avaliação, respectivamente para cada Ativo Florestal, ou por novos 

valores a serem atribuídos a cada um eles em razão de novos laudos de avaliação;” 

 

(c) Ratificam todas as demais disposições da Ata da Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada em 03 de junho de 2011 não esclarecidas 

e/ou retificadas expressamente por este ato; e 

 

(d) Autorizam a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários para a 

efetivação das deliberações acima, incluindo a adoção, junto a órgãos 

governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à 

efetivação das medidas aprovadas nesta Reunião de Conselho de Administração da 

Companhia. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos 

membros do Conselho de Administração: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas 

Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Ernani Medaglia Muniz 

Tavares, Paulo Antonio Schmidt e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha.  

DECLARAÇÃO: Confere com a original lavrada em livro próprio.  

 

Porto Alegre, 30 de setembro de 2011 

 

 

Péricles de Freitas Druck 

Presidente 
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