
 

 

CELULOSE IRANI S.A. 
CNPJ/MF Nº 92.791.243/0001-03 

NIRE 43.300.002.799 
COMPANHIA ABERTA 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Mapa sintético consolidado de voto a distância 
 
Celulose Irani S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4) comunica que, nos termos 

da Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa de votação sintético consolidando as 

instruções de voto enviadas pelos acionistas para o agente de custódia, depositário 

central, escriturador e diretamente para a Companhia, identificando as orientações de 

voto para cada item constante no boletim de voto à distância, incluindo as matérias 

submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril 

de 2019. As informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa. 

 

Porto Alegre, 26 de Abril de 2019. 

 

 

Odivan Carlos Cargnin 

Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa sintético consolidado de voto a distância 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 29/04/2019 às 11:00hdigo da 

 

Código da Deliberação Descrição da Deliberação Voto Deliberação Quantidade de Ações Ordinárias 

Aprovar 241.800

Rejeitar -

Abster-se -

Aprovar 241.800

Rejeitar -

Abster-se -

Aprovar 241.800

Rejeitar -

Abster-se -

Sim -

Não 241.800

Abster-se -

Aprovar 241.800

Rejeitar -

Abster-se -

Sim 241.800

Não -

Abster-se -

Sim 241.800

Não -

Abster-se -

Sr. Péricles Pereira Druck -

Sr. Eurito de Freitas Druck -

Sr. Paulo Sergio Viana Mallmann -

Sr. Paulo Iserhard -

Sr. Roberto Faldini -

Sim -

Não 241.800

Abster-se -

Aprovar -

Rejeitar -

Abster-se 241.800

Sim -

Não 241.800

Abster-se -

Sim 241.800

Não -

Abster-se -

7

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos 

correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais 

igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o 

acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto 

múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva 

deliberação da assembleia.]

4

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do 

conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei 6.404, de 

1976?

5 Indicação de todos os nomes que compõe a chapa.

6

Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de 

integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar 

sendo conferidos à chapa escolhida?

1

Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações 

Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores 

externos independentes, relativas ao exercício social encerrado em 

31/12/2018, de acordo com as informações disponibilizadas na Proposta 

da Administração.

2

Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido e a 

distribuição de resultados, de acordo com as informações 

disponibilizadas na Proposta da Administração. 

3

Definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de 

Administração da Companhia, com base nos limites previstos no 

Estatuto Social.

11
Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 

da Lei nº 6.404, de 1976?

12

Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária, as 

instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas 

também para a realização em segunda convocação?

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para 

indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
8

9
Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de 

administração, nos termos do art. 141, da Lei nº 6.404, de 1976?

10

Fixar a remuneração global e anual do conselho de administração, de 

acordo com as informações disponibilizadas na Proposta da 

Administração, até a data de realização da assembleia geral ordinária 

em que os acionistas da Companhia votarem acerca das 

demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 

de dezembro de 2019.

 


