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1. Proposta da Administração 

 
Prezados Srs. Acionistas da Celulose Irani S.A. (a “Companhia”) 

 

A Administração da Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 6°, 20-A e 21 da Instrução CVM n° 

481, de17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481/09”), vem, submeter à Vossas Sas. a sua proposta (“Proposta”) 

acerca das matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), que se realizará em 29 

de novembro de 2019, na Rua General João Manoel, 157, 17º andar, em Porto Alegre, RS, às 09:00, a saber:  

 

(i) Apreciar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Habitasul Florestal S.A., inscrita no CNPJ sob o 

nº 90.189.960/0001-34, com sede em Porto Alegre, RS, na Rua General João Manoel Nº 157, 9º andar 

(“Habitasul”), com Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), firmado 

em 13 de novembro de 2019;  

 

(ii) deliberar sobre a ratificação da nomeação da empresa especializada Baker Tilly Brasil RS Auditores 

Independentes – Sociedade Simples, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 

Sul, na Rua Dr. Nilo Peçanha, n° 724, sala 502, inscrita no CNPJ sob o n° 21.601.212/0001-02, 

registrada no CRC-RS sob o n° 6706/0, representada pelo seu sócio Sr. Marcelo Edgar de Vargas Gais, 

contador, portador do RG nº 1030161861, inscrito no CPF sob o n.º 636194820-04 e no CRC-RS sob o 

n.º 51.308, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 

Tenente Ary Tarrago, 1720, casa 25, responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo 

líquido da Habitasul, com base no balanço patrimonial levantado em 31 de outubro de 2019, a ser 

incorporado pela Companhia (“Laudo de Avaliação”), e apreciar o Laudo de Avaliação;  

 

(iii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir 

as deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária relativas à cisão parcial da Habitasul e 

incorporação do acervo cindido pela Companhia (“Cisão Parcial e Incorporação”), inclusive perante os 

órgãos competentes. 

 

A Cisão Parcial e Incorporação estão inseridas em um processo de reestruturação societária da Companhia e 

de suas controladas, de forma que, uma vez concluídos, o acervo líquido cindido da Habitasul será 

integralmente incorporado e absorvido pela Companhia, que passará a ser detentora dos ativos que 

compõem tal acervo cindido e a ser responsável pelas obrigações inerentes à parcela do acervo cindido. 

  

 

Nos termos e condições do Contrato de Compra e Venda de Madeira em Pé Existente com a CMPC Celulose 

Riograndense Ltda, a Companhia e a Habitasul Florestal S.A se comprometeram a alienar 767.673 m3 

(setecentos e sessenta e sete, seiscentos e setenta e três metros cúbicos) de madeira em pé no Estado do 

Rio Grande do Sul pelo valor de R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) e, nos termos e condições 

do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais com a Rio Negro 

Propriedades Rurais e Participações S.A, a Companhia e a Habitasul Florestal S.A. se comprometeram a 

alienar determinados imóveis rurais localizados no Estado do Rio Grande do Sul com aproximadamente 

10.300ha (dez mil e trezentos hectares) pelo valor de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais). 



 

 

Tais ativos estão sendo vertidos da controlada para a Companhia, com objetivo de simplificar os 

procedimentos de operacionalização das vendas descritas acima bem como auxiliar o cumprimento de 

determinadas obrigações estabelecidas nos Contratos. 

 

A celebração de tais Contratos foi devidamente divulgada pela Companhia em Fatos Relevantes datados de 

25.09.2019.  

 

Aproveitamos para destacar que, além das informações contidas nesta Proposta, V.Sas poderão sanar 

eventuais dúvidas em relação às matérias em pauta por meio de contato direto com a Diretoria de Relações 

com Investidores, através do e-mail ri@irani.com.br ou pelos telefones +55 (49) 3527-5194, +55 (51) 3220-

3516 e +55 (51) 3220-3542, a qual, desde já, encontra-se à vossa disposição para atendê-los prontamente. 

 

Esperamos que este documento seja útil para a análise das propostas submetidas à vossa apreciação e 

contando com sua presença, aproveitamos para reiterar nosso apreço e consideração. 

 

Finalmente, gostaríamos de agradecer a confiança demonstrada por V.Sas. e reafirmamos o nosso 

compromisso de buscar a criação de valor diferenciado e sustentável para nossos acionistas, por meio de 

atuação orientada pelos critérios da ética, da excelência e da responsabilidade na condução dos negócios. 

 

Sérgio Luiz Cotrim Ribas                                   

Diretor Presidente                    

 

Odivan Carlos Cargnin 

Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO I 

 

Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Habitasul Florestal S.A., com 

Incorporação da Parcela Cindida pela Celulose Irani S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas: 

 

1. CELULOSE IRANI S.A. sociedade anônima, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul, na Rua General João Manoel, nº 157, 10º andar, CEP 91.010-030, inscrita no CNPJ 

sob o nº 92.791.243/0001-03, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. SERGIO LUIZ 

COTRIM RIBAS, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arandú, 222/61, BL C, Bairro Brooklin, CEP 04.562-030, 

inscrito no CPF sob o nº 451.745.049-04 e portador da Carteira de Identidade RG nº 3373296-1 

(SSP/PR), e por seu Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores Sr. ODIVAN 

CARLOS CARGNIN, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Porto 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na  Av. Ferdinand Kisslinger, nº 80, apto. 1101,  Bloco A, Bairro 

Passo da Areia, CEP 91.360-054, inscrito no CPF sob o nº 767.695.189-53 e portador da Carteira de 

Identidade RG nº 2634565 (CI-SSP/SC), (“IRANI” ou “COMPANHIA”); e  

 

2. HABITASUL FLORESTAL S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do 

Rio Grande do Sul, na Rua General João Manoel nº 157, 9º andar, CEP – 91.010-030, inscrita no 

CNPJ sob o nº 90.189.960/0001-34, neste ato representada por seus Diretores Sr. SERGIO LUIZ 

COTRIM RIBAS, acima qualificado, e Sr. PÉRICLES ROUSSENQ, brasileiro, casado, administrador 

de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na 

Av. Getúlio Vargas, 796/206, Bairro Menino Deus, CEP 90.150-002, inscrito no CPF sob o nº 

078.203.130.72 e portador da Carteira de Identidade RG nº 1000463594 (CI/SSP/RS) (“HABITASUL” 

e Irani, em conjunto, “PARTES”), 

 

CONSIDERANDO QUE, a HABITASUL é subsidiária integral da IRANI, a qual é titular de 21.761.933 (vinte e 

um milhões, setecentas e sessenta e uma mil, novecentas e trinta e três) ações nominativas e sem valor 

nominal, sendo 21.761.932 ações ordinárias e 1 (uma) ação preferencial, classe A, representativas de 100% 

(cem por cento) do capital social da HABITASUL; 

 

CONSIDERANDO QUE, as PARTES tem a intenção de verter determinados ativos e passivos atualmente de 

titularidade da HABITASUL para a IRANI, de forma a (i) simplificar os procedimentos de operacionalização 

dos Contratos (conforme definido a seguir) e (ii) auxiliar o cumprimento de determinadas obrigações 

estabelecidas (i) no Contrato de Compra e Venda de Madeira em Pé Existente com a CMPC Celulose 

Riograndense Ltda, a Companhia e a Habitasul Florestal S.A, no qual estas se comprometeram a alienar 

767.673 m3 (setecentos e sessenta e sete, seiscentos e setenta e três metros cúbicos) de madeira em pé no 

Estado do Rio Grande do Sul pelo valor de R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) e (ii) no 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais com a Rio Negro 

Propriedades Rurais e Participações S.A, a Companhia e a Habitasul Florestal S.A., no qual estas se 



 

 

comprometeram a alienar determinados imóveis rurais localizados no Estado do Rio Grande do Sul com 

aproximadamente 10.300ha (dez mil e trezentos hectares) pelo valor de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três 

milhões de reais). (“Contratos”). 

 

ACORDAM as PARTES, na forma dos artigos 223 e seguintes da Lei n.  6.404/1976, em promover a cisão 

parcial da HABITASUL, mediante versão do seu acervo cindido para a IRANI, nos termos das cláusulas e 

condições a seguir enunciadas (“Protocolo”): 

 

1. OBJETO E JUSTIFICAÇÃO 

 

1.1.  O objeto do presente Protocolo é estabelecer os termos, justificativas e condições da cisão parcial da 

HABITASUL, com a subsequente incorporação da parcela cindida pela IRANI, nos termos do art. 229, 

§3º da Lei 6.404/76 (“Cisão Parcial e Incorporação”) 

 

1.2. A Cisão Parcial e Incorporação estão inseridas em um processo de reestruturação societária da 

Companhia e de suas controladas, de forma que, uma vez concluídos, o acervo líquido cindido da 

Habitasul será integralmente incorporado e absorvido pela Companhia, que passará a ser detentora 

dos ativos que compõem tal acervo cindido e a ser responsável pelas obrigações inerentes à parcela 

do acervo cindido.  
 

1.3. A realização da Cisão Parcial e Incorporação se justifica e é interessante para os acionistas das 

PARTES na medida em que visa simplificar os procedimentos de operacionalização estabelecidos 

nos Contratos e ainda auxiliar no cumprimento de determinadas obrigações estabelecidas nos 

Contratos, facilitando a conclusão e fechamento das vendas e, assim, permitindo à Companhia 

acessar os valores decorrentes das operações. 
 

2. AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

 

2.1.  Para fins da Cisão Parcial e Incorporação, o acervo líquido da HABITASUL foi avaliado com base em 

seu valor contábil, conforme balanço patrimonial levantado em 31 de outubro de 2019 (“Balanço-

base”), apurado no laudo de avaliação da HABITASUL (“Laudo de Avaliação”), elaborado de acordo 

com os princípios fundamentais da contabilidade. De acordo com o Laudo de Avaliação, o valor 

líquido contábil do acervo cindido da HABITASUL a ser vertido para a IRANI é de R$ 68.535.548,53 

(sessenta e oito milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta e três centavos) (“Acervo Cindido”). 

 

2.2. Foi designada para realizar a elaboração do Laudo de Avaliação, a empresa especializada Baker 

Tilly Brasil RS Auditores Independentes – Sociedade Simples, com sede na Cidade de Porto 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Nilo Peçanha, n° 724, sala 502, inscrita no CNPJ 

sob o n° 21.601.212/0001-02, registrada no CRC-RS sob o n° 6706/0, representada pelo seu sócio 

Sr. Marcelo Edgar de Vargas Gais, contador, portador do RG nº 1030161861, inscrito no CPF sob o 

n.º 636194820-04 e no CRC-RS sob o n.º 51.308, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Tenente Ary Tarrago, 1720, casa 25 (“Empresa Avaliadora”). 



 

 

 

2.3.  A indicação da Empresa Avaliadora para elaborar o Laudo de Avaliação deverá ser ratificada pelos 

acionistas das PARTES em assembleias gerais extraordinárias que vierem a examinar o presente 

Protocolo, nos termos da legislação aplicável. 

 

3. TRATAMENTO DAS VARIAÇÕES POSTERIORES 

 

3.1. As variações patrimoniais relativas aos elementos ativos e passivos objeto do Acervo Cindido 

ocorridas desde a data do Balaço-base serão integral e exclusivamente absorvidas pela IRANI. 

 

4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ACERVO CINDIDO 

 

4.1. O Anexo III do Laudo de Avaliação especifica os elementos ativos e passivos que constituirão a 

parcela do patrimônio a ser cindida pela HABITASUL e incorporada pela IRANI. 

 

5. RESPONSABILIDADE SOBRE O ACERVO CINDIDO 

 

5.1. Caso aprovada a Cisão Parcial e Incorporação do Acervo Cindido, a IRANI, nos termos da legislação 

aplicável, será responsável apenas pelas obrigações inerentes à parcela do Acervo Cindido, sem que 

haja solidariedade entre ela e HABITASUL, de forma que a IRANI não será responsável por 

quaisquer obrigações ou responsabilidade passadas, presentes ou futuras da HABITASUL, 

independentemente da natureza, quando não relacionadas à parcela do Acervo Cindido. 

 

6. SITUAÇÃO DAS COMPANHIAS ANTES DA CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO 

 

6.1. O capital social da HABITASUL, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 107.994.645,44 (cento 

e sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos), dividido em 21.761.933 (vinte e um milhões, setecentas e sessenta e uma mil, 

novecentas e trinta e três) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 21.761.932 ações 

ordinárias e 1 (uma) ação preferencial, classe A, totalmente detidas pela Companhia.  

 

6.2.  O capital social da IRANI, totalmente subscrito e integralizado, é de R$161.894.847,81 (cento e 

sessenta e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete rais e oitenta 

e um centavos), dividido em 166.720.235 (cento e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte mil, 

duzentas e trinta e cinco) ações, nominativas  escriturais,  sem  valor  nominal,  sendo 153.909.975 

(cento e cinquenta e três milhões, novecentas e nove mil, novecentas e setenta e cinco) ações  

ordinárias e 12.810.260 (doze milhões, oitocentas e dez mil, duzentas e sessenta) ações 

preferenciais. 

 

7. SITUAÇÃO DAS COMPANHIAS APÓS A CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO 

 

7.1. Em decorrência da Cisão Parcial e Incorporação, o capital subscrito e integralizado da HABITASUL 

será reduzido em R$ 68.535.548,53 (sessenta e oito milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, 



 

 

quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), passando de R$107.994.645,44 

(cento e sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), para R$39.459.096,91 (trinta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta 

e nove mil e noventa e seis reais e noventa e um centavos), permanecendo inalterada a quantidade 

de ações.  

7.2. Considerando que a HABITASUL é uma subsidiária integral da IRANI e que seu patrimônio líquido a 

ser vertido para a IRANI já está integralmente refletido nas demonstrações financeiras da IRANI, a 

Cisão Parcial e Incorporação não ensejarão o aumento de capital da IRANI e, portanto, 

permanecerão inalteradas as participações em seu capital social após a efetivação da Cisão Parcial e 

Incorporação. Por esse motivo, não haverá emissão de novas ações.  

 

8. DIREITO DE RECESSO 

 

8.1. Não será aplicável o direito de retirada previsto no art. 137 da Lei 6.404/76, tendo em vista que a 

HABITASUL é subsidiária integral da IRANI, e a Cisão Parcial e Incorporação será aprovada, por 

unanimidade, pela única acionista da HABITASUL. 

 

9. CÁLCULO DA RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES 

 

9.1. Conforme parecer do Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de 15.02.2018, no 

âmbito do Processo SEI 19957.011351/2017-21 (“Parecer CVM”), não se justifica a avaliação dos 

patrimônios líquidos das Partes para fins das relações de substituição de ações, previsto no artigo 

264 da Lei n.º 6.404/1976, em operações de incorporação entre subsidiária integral e companhia 

controladora, uma vez que, inexistindo acionista não controlador, não estaria presente a condição 

fundamental prevista no referido dispositivo. 

 

9.2. Assim, considerando que a IRANI é, na presente data, titular da totalidade das ações de emissão da 

HABITASUL, é inaplicável o quanto disposto no artigo 264 da Lei n.º 6.404/1976. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Competirá à administração das PARTES, conforme o caso, praticar todos os atos, registros e 

averbações necessárias para a implementação da Cisão Parcial e Incorporação, incluindo promover o 

arquivamento e publicação de todos os atos relacionados à Cisão Parcial e Incorporação, bem como 

realizar os registros necessários perante os órgãos competentes. 

 

10.2. Qualquer modificação ao presente Protocolo somente poderá ser formalizada por escrito, 

mediante a assinatura das PARTES. 

 

10.3. As PARTES elegem o foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com 

exclusão de qualquer outro, como o competente para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente 

Protocolo.  

 



 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Protocolo, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Porto Alegre, 13 de novembro de 2019. 

 

CELULOSE IRANI S.A. 

 

 

SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS          ODIVAN CARLOS CARGNIN 

Diretor Presidente                                        Diretor 

 

 

HABITASUL FLORESTAL S.A. 

 

 

SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS           PÉRICLES ROUSSENQ 

Diretor Superintendente                                        Diretor 

 

 

Como testemunhas: 

 

 

Marisa Bonfiglio 

CPF nº 131.634.930-68- CI/SSP/RS nº 1.015.347.998 

 

 

Adrielly da Silva Moreira 

CPF nº 026.995.9054-54 CI/SSP/RS nº 7.093.311.525 
 

  



 

 

ANEXO II 

 

Informações da Cisão Parcial e Incorporação, nos termos do Anexo 20-A da 

ICVM 481/09 

 

Instrução CVM n°. 481/2009 - Artigo 20-A 

Em cumprimento ao Art. 20-A da Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, apresentamos as 

informações previstas no Anexo 20-A: 

 

1. Protocolo e justificação da operação, nos termos dos arts. 224 e 225 da Lei nº 6.404, de 1976 

 

O Protocolo e Justificação encontra-se no Anexo I desta Proposta. 

 

2. Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações de emissão das sociedades subsistentes ou resultantes da operação, 

arquivados na sede da companhia ou dos quais o controlador da companhia seja parte 

 

A Companhia não possui qualquer acordo, contrato ou pré-contrato em vigor que regule o direito a voto ou 

a transferência de ações. 

 

3. Descrição da operação, incluindo:  

 

(a) Termos e condições 

 

Nos termos e condições do Contrato de Compra e Venda de Madeira em Pé Existente com a CMPC Celulose 

Riograndense Ltda, a Companhia e a Habitasul Florestal S.A se comprometeram a alienar 767.673 m3 

(setecentos e sessenta e sete, seiscentos e setenta e três metros cúbicos) de madeira em pé no Estado do 

Rio Grande do Sul pelo valor de R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) e, nos termos e condições 

do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais com a Rio Negro 

Propriedades Rurais e Participações S.A, a Companhia e a Habitasul Florestal S.A. se comprometeram a 

alienar determinados imóveis rurais localizados no Estado do Rio Grande do Sul com aproximadamente 

10.300ha (dez mil e trezentos hectares) pelo valor de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais). 

Tais ativos estão sendo vertidos da controlada para a Companhia, com objetivo de simplificar os 

procedimentos de operacionalização das vendas descritas acima, bem como auxiliar a implementação de 

determinadas condições estabelecidas nos Contratos. 

 

Considerando que a Habitasul é subsidiária integral da Companhia e que, portanto, as ações representativas 

do capital social da Habitasul são integralmente detidas pela Companhia, não haverá aumento do capital 

social da Companhia em razão da Cisão Parcial e Incorporação. 

 

(b) Obrigações de indenizar: (i) os administradores de qualquer das companhias envolvidas; (ii) caso 

a operação não se concretize. 



 

 

 

Não há qualquer obrigação de indenização.  

 

(c) Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das sociedades envolvidas ou 

resultantes, antes e depois da operação; 

 

Não haverá qualquer alteração de direitos, vantagens e restrições das ações da Companhia e da Habitasul. 

 

(d) Eventual necessidade de aprovação por debenturistas ou outros credores; 

 

Não há necessidade de aprovação por debenturistas ou outros credores. 

 

(e) Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em caso de cisão; 

 

O acervo cindido da Habitasul a ser vertido à Companhia, que não implicará em aumento de capital, será 

composto por elementos passivos e ativos, nos valores abaixo indicados: 

 

Habitasul 

Ativo 77.187.781,36 

Passivo  8.652.232,83 

Patrimônio Líquido 68.535.548,53 

 

(f) Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de valores mobiliários. 

 

A Companhia já possui registro de emissor de valor mobiliários perante a CVM. A Habitasul, por sua vez, não 

pretende obter referido registro. 

 

4. Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a eventos societários 

específicos que se pretenda promover 

 

A Cisão Parcial e Incorporação não irão alterar o modelo de condução de negócios da Companhia e 

tampouco da Habitasul, uma vez que elas representam mera substituição da participação societária da 

Companhia na Habitasul pelos ativos representativos de tal participação societária. A Companhia, portanto, 

continuará, após a Cisão Parcial e Incorporação, a desenvolver as mesmas atividades constantes de seu 

objeto social e manterá o seu registro de companhia aberta. 

 

5. Análise dos seguintes aspectos da operação: 

  

(a) Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) sinergias; (ii) benefícios fiscais; e (iii) 

vantagens estratégicas.  

A realização da Cisão Parcial e Incorporação se justifica e é interessante para os acionistas das PARTES na 

medida em que visa simplificar os procedimentos de operacionalização, e ainda auxiliar no cumprimento de 

determinadas obrigações estabelecidas nos Contratos, facilitado o fechamento dos Contratos e, assim, 



 

 

permitir à Companhia que acesse os valores combinados nas operações. Além disso, tendo em vista que a 

Incorporação não importará em aumento do capital social da Companhia, não haverá diluição da participação 

detida pelos acionistas na Companhia. 

 

b) Custos;  

 

A Administração da Companhia estima que o valor a ser dispendido para a concretização da Cisão Parcial e 

Incorporação, pela Companhia, será no montante de R$ 30.000,00, aproximadamente. Tal valor inclui 

despesas com assessores jurídicos, auditores independentes, avaliadores, e demais profissionais 

contratados para assessoria na reorganização. 

 

c) Fatores de risco;  

 

Tendo em vista que a Habitasul é uma subsidiária integral da Companhia, não foram identificados quaisquer 

riscos de natureza operacional, comercial, financeira, contratual ou tecnológica, em decorrência da Cisão 

Parcial e Incorporação.  

 

d) Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais alternativas que poderiam ter sido 

utilizadas para atingir os mesmos objetivos, indicando as razões pelas quais essas alternativas foram 

descartadas;  

 

Como alternativa à Cisão Parcial e Incorporação, o mesmo objetivo poderia ter sido atingido por meio de 

compra e venda de ativos ou redução de capital. Entretanto, considerando que a Habitasul é subsidiária 

integral da Companhia, e na medida em que o acervo cindido já está integralmente refletido no patrimônio 

líquido da Companhia, a adoção de outras alternativas resultaria em custos mais elevados para 

implementação. 

 

e) Relação de substituição;  

 

Não haverá relação de substituição, tendo em vista que a Companhia detém a totalidade das ações da 

Habitasul, e, em consequência, não haverá aumento de capital da Companhia em decorrência da Cisão 

Parcial e Incorporação. 

 

f) Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou sociedades sob controle 

comum:  

 

(i) relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976;  

 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 

 

(ii) descrição detalhada do processo de negociação da relação de substituição e demais termos e 

condições da operação;  

 



 

 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 

 

(iii) caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses, de uma aquisição de controle 

ou de aquisição de participação em bloco de controle: (a) análise comparativa da relação de 

substituição e do preço pago na aquisição de controle; (b) qazões que justificam eventuais diferenças 

de avaliação nas diferentes operações;  

 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 

 

(iv) Justificativa de porque a relação de substituição é comutativa, com a descrição dos 

procedimentos e critérios adotados para garantir a comutatividade da operação ou, caso a relação de 

substituição não seja comutativa, detalhamento do pagamento ou medidas equivalentes adotadas 

para assegurar compensação adequada. 

 

Não aplicável. Vide item 5(e) acima. 

 

6. Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e comitês 

especiais em que a operação foi discutida, incluindo eventuais votos dissidentes 

 

As atas de reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e comitês especiais de que 

discutiram/aprovaram os termos da Cisão Parcial e Incorporação, encontram-se no Anexo VI da presente 

Proposta. 

 

7. Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos de avaliação das 

companhias envolvidas na operação postos à disposição do acionista controlador em qualquer 

etapa da operação  

 

O Laudo de Avaliação encontra-se no Anexo IV desta Proposta. 

 

7.1 Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições financeiras, empresas e os 

profissionais que tenham elaborado os documentos mencionados no item 7 e as sociedades 

envolvidas na operação 

 

Não há conflitos de interesse entre as instituições financeiras, empresas e os profissionais que elaboraram o 

laudo de avaliação.  

 

8. Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades resultantes da operação 

 

O Estatuto Social da Companhia não será alterado em razão da Cisão Parcial e Incorporação. Quanto à 

Habitasul, o capital social de R$107.994.645,44 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil, 

seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), passará a ser de R$39.459.096,91 (trinta 

e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventa e seis reais e noventa e um centavos), 



 

 

sofrendo uma redução de R$ 68.535.548,53 (sessenta e oito milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, 

quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos). 

9. Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos da norma específica 

 

Em virtude do disposto no art. 10 da Instrução nº 565 de 15 de junho de 2015 (“ICVM 565/15”), este item não 

se aplica à Companhia, tendo em vista que não haverá aumento de capital, relação de substituição de ações 

ou diluição dos acionistas. 

 

Com relação à Habitasul, a Cisão Parcial e Incorporação serão realizadas considerando-se o valor líquido 

contábil do acervo cindido, conforme refletido no balanço patrimonial da Habitasul na data de referência de 31 

de outubro de 2019, o qual se encontra no Anexo I ao Laudo de Avaliação constante do item 5 desta 

Proposta. 

 

10. Demonstrações financeiras pro forma elaboradas para os fins da operação, nos termos da norma 

específica 

 

Não aplicável, nos termos do art. 10 da CVM 565/15, tendo em vista que não haverá diluição dos acionistas 

da Companhia em decorrência da Cisão Parcial e Incorporação. 

 

11. Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente envolvidas que não sejam 

companhias abertas, incluindo:  

 

(a) Fatores de risco, nos termos dos itens 4.1 e 4.2 do formulário de referência;  

 

Não há fatores de risco em relação à Cisão Parcial e Incorporação, nos termos dos itens 4.1 e 4.2 do formulário 

de referência.  

 

(b) Descrição das principais alterações nos fatores de riscos ocorridas no exercício anterior e 

expectativas em relação à redução ou aumento na exposição a riscos como resultado da operação, nos 

termos do item 5.4 do formulário de referência;  

 

Com o resultado da Cisão Parcial e Incorporação, a Companhia não identifica alteração da atual exposição a 

riscos. 

 

(c) Descrição de suas atividades, nos termos dos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 do formulário de referência;  

 

A Habitasul Florestal S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado com base fundiária de 13,7 mil 

hectares, dos quais 7,9 mil hectares plantados com pinus no Estado do Rio Grande do Sul, fornecedora de 

resina para a unidade Resinas da Celulose Irani S.A. e também fornecedora de madeira para clientes da 

região, atuando exclusivamente no Estado do Rio Grande do Sul. A Companhia é uma das principais 

fornecedoras de madeira no litoral do Estado do Rio Grande do Sul, nos municípios de Cidreira, Balneário 

Pinhal, Mostardas, Tavares e São José do Norte. O segmento Florestal RS se refere basicamente à madeira 

vendida no mercado local no Estado do Rio Grande do Sul. A madeira vendida é utilizada pela indústria de 



 

 

fabricação de chapa de fibra de madeira de média densidade (MDF) e de industrialização da madeira. Este 

segmento na controlada Habitasul Florestal S.A., conta com as operações Florestal RS, que consiste no 

cultivo, colheita e comercialização de madeira de pinus de florestas plantadas no Estado do Rio Grande do 

Sul, e com o processo de resinagem que na Companhia é realizado de acordo com as melhores normas e 

práticas ambientais de manejo. As árvores selecionadas precisam ter aproximadamente 12 anos de idade e 

possuir, no mínimo, 18 cm de diâmetro. A resinagem consiste na extração de goma resina em árvores vivas 

do gênero pinus. É considerada como uma forma de antecipar receitas de uma floresta implantada com 

outros objetivos, que não a produção da goma resina. Não há na Habitasul Florestal S.A. clientes 

responsáveis por mais de 10% da receita liquida total.  

 

(d) Descrição do grupo econômico, nos termos do item 15 do formulário de referência;  

 

A Habitasul está inserida no mesmo grupo econômico da Companhia. Segue abaixo o organograma da 

Companhia.  

 
  



 

 

 



 

 

(e) Descrição do capital social, nos termos do item 17.1 do formulário de referência 

 

Nesta data, o capital social da Habitasul é de R$ 107.994.645,44 (cento e sete milhões, novecentos e 

noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), dividido em 

21.761.933 (vinte e um milhões, setecentas e sessenta e uma mil, novecentas e trinta e três) ações 

nominativas e sem valor nominal, sendo 21.761.932 ações ordinárias e 1 (uma) ação preferencial, classe 

A, totalmente detidas pela Companhia.  

 

12. Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos termos do item 15 do 

formulário de referência 

 

Não haverá alteração na estrutura de capital e controle da Companhia após a Cisão Parcial e 

Incorporação. 

 

Em decorrência da Cisão Parcial e Incorporação, o capital social da Habitasul será reduzido 

proporcionalmente à parcela cindida, passando de R$107.994.645,44 (cento e sete milhões, novecentos 

e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), para 

R$39.459.096,91 (trinta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e noventa e seis reais e 

noventa e um centavos), representando uma redução, portanto, de R$ 68.535.548,53 (sessenta e oito 

milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), 

permanecendo inalterada a quantidade de ações.  

 

13. Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada sociedade envolvida na 

operação detidos por quaisquer outras sociedades envolvidas na operação, ou por pessoas 

vinculadas a essas sociedades, conforme definidas pelas normas que tratam de oferta pública 

para aquisição de ações 

 

A Companhia detém a totalidade das ações da Habitasul, não havendo outras sociedades ou pessoas 

envolvidas na Cisão Parcial e Incorporação. 

 

14. Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de pessoas a elas 

vinculadas, conforme definidas pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de 

ações, em derivativos referenciados em valores mobiliários emitidos pelas demais sociedades 

envolvidas na operação 

 

Não aplicável, pois nem a Companhia e tampouco a Habitasul possuem derivativos. 

 

 

15. Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis) meses pelas pessoas 

abaixo indicadas com valores mobiliários de emissão das sociedades envolvidas na operação:  

 

(a) Sociedades envolvidas na operação: (i) operações de compra privadas (o preço médio, 

quantidade de ações envolvidas, valor mobiliário envolvido, percentual em relação a 



 

 

classe e espécie do valor mobiliário, demais condições relevantes); (ii) operações de 

venda privadas (o preço médio, quantidade de ações envolvidas, valor mobiliário 

envolvido, percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário, demais 

condições relevantes); (iii) operações de compra em mercados regulamentados (o preço 

médio, quantidade de ações envolvidas, valor mobiliário envolvido, percentual em relação 

a classe e espécie do valor mobiliário, demais condições relevantes); e (iv) operações de 

venda em mercados regulamentados (o preço médio, quantidade de ações envolvidas, 

valor mobiliário envolvido, percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário, 

demais condições relevantes);  

 

Venda privada de ações da Habitasul para a Companhia.  

 

Preço médio 

(R$) 

Quantidade de 

ações 

Valor 

mobiliário 

Percentual em relação 

a classe e espécie do 

valor mobiliário 

Demais condições 

relevantes  

5,29 131 ON 0,0006% Não há 

 

(b) Partes relacionadas a sociedades envolvidas na operação: (i) operações de compra 

privadas (o preço médio, quantidade de ações envolvidas, valor mobiliário envolvido, 

percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário, demais condições 

relevantes); (ii) operações de venda privadas (o preço médio, quantidade de ações 

envolvidas, valor mobiliário envolvido, percentual em relação a classe e espécie do valor 

mobiliário, demais condições relevantes); (iii) operações de compra em mercados 

regulamentados  (o preço médio, quantidade de ações envolvidas, valor mobiliário 

envolvido, percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário, demais 

condições relevantes);e (iv) operações de venda em mercados regulamentados (o preço 

médio, quantidade de ações envolvidas, valor mobiliário envolvido, percentual em relação 

a classe e espécie do valor mobiliário, demais condições relevantes). 

 

(iv) operações de venda em mercados regulamentados: 

 

Preço médio 

(R$) 

Quantidade de 

ações 

Valor 

mobiliário 

Percentual em relação 

a classe e espécie do 

valor mobiliário 

Demais condições 

relevantes  

7,21 4.700 PN 0,0367% Não há 

6,25 300 PN 0,0023% Não há 

4,00 2.000 PN 0,0156% Não há 

  

Não aplicável nos demais itens. 

 



 

 

16. Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente submeteu suas recomendações 

ao Conselho de Administração, caso a operação tenha sido negociada nos termos do Parecer 

de Orientação CVM nº 35, de 2008    

 

Não aplicável, tendo em vista que a Cisão Parcial e Incorporação não estão sendo negociadas nos 

termos do Parecer de Orientação CVM n° 35, de 2008. 

 

 

  



 

 

ANEXO III 

 
Informações sobre a Empresa Especializada, nos termos do Anexo 21 da 
ICVM 481/09 

 

Instrução CVM n°. 481/2009 - Artigo 21: Escolha de avaliadores 

Em cumprimento ao Art. 21 da Instrução CVM n°. 481, de 17 de dezembro de 2009, apresentamos as 

informações previstas no Anexo 21 – Informações sobre Avaliadores: 

 

1. Listar os avaliadores recomendados pela administração 

 

A Administração da Companhia recomenda a aprovação da ratificação da contratação da Baker Tilly 

Brasil RS Auditores Independentes – Sociedade Simples, com sede na Cidade de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Nilo Peçanha, n° 724, sala 502, inscrita no CNPJ sob o n° 

21.601.212/0001-02, registrada no CRC-RS sob o n° 6706/0, representada pelo seu sócio Sr. Marcelo 

Edgar de Vargas Gais, contador, portador do RG nº 1030161861, inscrito no CPF sob o n.º 636194820-

04 e no CRC-RS sob o n.º 51.308, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul, na Rua Tenente Ary Tarrago, 1720, casa 25, a qual elaborou o Laudo de Avaliação. 

 

2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

 

O avaliador recomendado possui renomada experiência para fins da elaboração do Laudo de Avaliação, 

tendo atuado em diversas operações semelhantes, como pode ser observado em sua página da internet 

(https://bakertillybr.com.br/). 

 

3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados. 

 

A remuneração do avaliador recomendado par a elaboração do Laudo de Avaliação será de R$ 

19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), conforme proposta de trabalho apresentada às 

administrações da Companhia e da Habitasul, que integra a presente Proposta como item 6. 

 

4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os avaliadores 

recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que 

tratam deste assunto. 

 

Cliente Ano Descrição 

Companhia Habitasul de Participações S.A. Set/2016 a Set/2017 Auditor Independente 

Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 2016 Auditor Independente 

Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. 2016 Auditor Independente 

 

  



 

 

ANEXO IV 

 

Laudo de Avaliação 

 

 

  























 

 

ANEXO V 

 

Proposta de Trabalho da Empresa Avaliadora 

  





 

 

ANEXO VI 

 

Atos Societários que discutiram/aprovaram a Cisão Parcial e Incorporação 

 



 
 

CELULOSE IRANI S.A. 

 

CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE 43300002799 COMPANHIA ABERTA 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 13 do mês de novembro de 2019, às 16:30 horas, na 

sede social da Celulose Irani S.A. (“Companhia”), localizada na Rua General João Manoel, 157, 9º Andar, 

sala 903, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP - 91.010-30. 

 

2. PRESENÇAS E MESA: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de 

Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.  
 

3. ORDEM DO DIA: (i) apreciar e aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Habitasul 

Florestal S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 90.189.960/0001-34, com sede em Porto Alegre, RS, na Rua 

General João Manoel Nº 157, 9º andar (“Habitasul”), com Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia 

(“Protocolo e Justificação”), firmado nesta data; (ii) ratificar a indicação da empresa especializada Baker 

Tilly Brasil RS Auditores Independentes – Sociedade Simples, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado 

do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Nilo Peçanha, n° 724, sala 502, inscrita no CNPJ sob o n° 

21.601.212/0001-02, registrada no CRC-RS sob o n° 6706/0, representada pelo seu sócio Sr. Marcelo Edgar 

de Vargas Gais, contador, portador do RG nº 1030161861, inscrito no CPF sob o n.º 636194820-04 e no 

CRC-RS sob o n.º 51.308, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 

Sul, na Rua Tenente Ary Tarrago, 1720, casa 25, responsável pela elaboração do laudo de avaliação do 

acervo líquido da Habitasul, com base no balanço patrimonial levantado em 31 de outubro de 2019, a ser 

incorporado pela Companhia; (iii) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos 

necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações relativas à cisão parcial da Habitasul e incorporação 

do acervo cindido pela Companhia (“Cisão Parcial e Incorporação”), inclusive perante os órgãos 

competentes; e (iv) convocar a assembleia geral extraordinária da Companhia, para apreciar e deliberar 

sobre o assunto. 

 

4. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias, foram aprovadas, por unanimidade de 

votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições: 

 

I - O Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Habitasul Florestal S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 

90.189.960/0001-34, com sede em Porto Alegre, RS, na Rua General João Manoel Nº 157, 9º andar 

(“Habitasul”), com Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), firmado 

nesta data; 

 

II – A ratificação da indicação da empresa especializada Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes – 

Sociedade Simples, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Nilo 

Peçanha, n° 724, sala 502, inscrita no CNPJ sob o n° 21.601.212/0001-02, registrada no CRC-RS sob o n° 

6706/0, representada pelo seu sócio Sr. Marcelo Edgar de Vargas Gais, contador, portador do RG nº 

1030161861, inscrito no CPF sob o n.º 636194820-04 e no CRC-RS sob o n.º 51.308, residente e domiciliado 

na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Tenente Ary Tarrago, 1720, casa 25, 

responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido da Habitasul, com base no balanço 



patrimonial levantado em 31 de outubro de 2019, a ser incorporado pela Companhia; 

 

III – A autorização a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários a fim de efetivar e 

cumprir as deliberações relativas à cisão parcial da Habitasul e incorporação do acervo cindido pela 

Companhia (“Cisão Parcial e Incorporação”), inclusive perante os órgãos competentes; e 

 

IV – A autorização para a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia, para o dia 

29.11.2019, às 09:00 horas. 

 

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata 

que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas 

Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini). 

 

6. DECLARAÇÃO: Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. 

Porto Alegre, 13 de novembro de 2019. 

 

 

Péricles Pereira Druck 

Presidente do Conselho de Administração 




