
 

 
 

CNPJ Nº 92.791.243/0001-03      NIRE Nº 43300002799   COMPANHIA ABERTA 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 24 de setembro de 2019, às 16:30 horas, na 
sede social da Celulose Irani S.A. (“Companhia”), localizada na Rua General João Manoel, nº 
157, 9º andar, em  Porto Alegre, RS, CEP 90010-030. 
2. PRESENÇA E MESA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, 
assumindo a presidência o Sr. Péricles Pereira Druck. 
3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a venda de terrenos localizados no bairro Vila Maria, 
no município de São Paulo, SP. 
4. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, após debates e 
discussões, conforme atribuições previstas no inciso (q) do artigo 12 do Estatuto Social da 
Companhia, os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram: 
i. Autorizar a Diretoria da  Companhia  alienar os imóveis, composto pelas matriculas e 
descritas  a seguir: 
Imóvel Matriculado sob nº 12.646 - Livro nº 02 – Registro Geral – 17º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo. 
Um prédio e seu respectivo terreno, situado à rua Antonio Fonseca, nº 34, no 36º Subdistrito 
- Vila Maria, medindo o terreno que é constituído pelo lote 17 da quadra 1, 10,00m de 
frente; por 70,00m da frente aos fundos, do lado direito de quem do imóvel olha para a rua; 
56,20m do lado esquerdo, tendo nos fundos a largura de 18,00m, encerrando a área de 
658,00m², confrontando do lado direito com Terezinha Bardari; do lado esquerdo com 
Nicolau Calil Jeha e sua mulher; e, nos fundos com Camilo Bini.  
Imóvel Matriculado sob nº 9.567 - Livro nº 02 – Registro Geral – 17º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo. 
Uma área de terreno com 4.698,02m², situada no 36º Subdistrito - Vila Maria, que assim se 
descreve:-“ Inicia no ponto “N”, localizado na intersecção dos alinhamentos Oeste da rua 
Guaranesia, com o alinhamento Sul da rua Antonio Fonseca, deste ponto segue em reta ao 
longo do prolongamento do alinhamento Oeste da rua Guaranesia, numa distância de 
103,09m atingindo o ponto “Q”, deste ponto, inicio de curva de concordância com o 
alinhamento Este da Avenida do Corrego da Divisa segue a direita por um arco de 
circunferência cujo desenvolvimento é de 12,20m (raio=6,00m – AC 116º 32’) atingindo o 
ponto “R”, deste ponto deflete a esquerda e segue pela curva de concordância do 
alinhamento Este da Avenida do Corrego da Divisa, numa distância de 38,54m, atingindo o 
ponto “I”, desse ponto, segue em reta pelo alinhamento Este da Avenida do Corrego da 
Divisa, numa distancia de 16,17m atingindo o ponto “J”, desse ponto deflete a esquerda 
tendo um ângulo interno de 78º 54’ segue em reta divisando com a Companhia Paulista de 
Terrenos, numa distância de 53,33m, atingindo o ponto “K”, deste ponto deflete a esquerda 
com um ângulo interno de 151º 28’ segue em reta numa distância de 15,78m divisando com 
a Companhia Paulista de Terrenos, atingindo o ponto “L”, deste ponto deflete a direita com 
um angulo interno de 208º 58’, segue em reta numa distância de 56,20m, divisando com a 
Companhia Paulista de Terrenos, atingindo o ponto “M”, deste ponto, deflete a esquerda 
com um ângulo interno de 90º 06’, segue em reta ao longo do alinhamento Sul da rua 
Antonio Fonseca, numa distância de 36,12m,  atingindo o ponto “N”, já descrito, fechando o 
perímetro. 



Imóvel Matriculado sob nº 9.566 - Livro nº 02 – Registro Geral – 17º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo. 
Uma área de terreno com 31.645,00m², situada no 36º Subdistrito - Vila Maria, com os 
seguintes limites e confrontações: - “inicia no ponto indicado pela letra “U”, na planta a que 
se refere o titulo aquisitivo, ponto esse localizado no alinhamento par da rua Alcantara, e 
distante 50,56m da esquina da rua Guaranesia, desse ponto segue em reta pelo alinhamento 
da rua Alcantara, em direção à Avenida do Corrego da Divisa, numa distância de 116,56m, 
até encontrar o ponto indicado pela letra “S” na referida planta, daí defletindo a esquerda 
segue em alinhamento com raio de 6,00m e 9,42m de desenvolvimento curvo, até encontrar 
o ponto “8”, desse ponto segue em reta pelo alinhamento Este da Avenida do Canal do 
Corrego da Divisa, alinhamento esse aprovado por Lei Municipal, numa distancia de 49,70m, 
até encontrar o ponto “6”; daí defletindo a esquerda em alinhamento curvo com raio de 
160,00m e 127,48m de desenvolvimento, até encontrar o ponto “5”, desse ponto, 
continuando Este da referida Avenida do Corrego da Divisa, segue em alinhamento reto na 
distância de 109,00m, até encontrar o ponto “4”, daí defletindo a esquerda, segue em 
alinhamento curvo, com raio de 150,00m e 49,30m de desenvolvimento, até encontrar o 
ponto “3”, desse ponto defletindo novamente a esquerda segue pela curva de concordância 
do alinhamento Este da Avenida Corrego da Divisa, com o alinhamento de prolongamento 
natural Oeste da rua Guaranesia, curva com 6,00m de raio e 12,20m de desenvolvimento, 
até encontrar o ponto “2”, desse ponto segue reta pelo referido alinhamento de 
prolongamento natural Oeste, da Rua Guaranesia, numa distância de 103,50m, até 
encontrar o ponto localizado na interseção dos alinhamentos Oeste da rua Guaranesia com o 
alinhamento Sul da rua Antonio Fonseca, desse ponto continua em reta pelo referido 
alinhamento Oeste da rua Guaranesia, numa distancia de 96,86m, até encontrar o ponto “Y”, 
indicado na planta, daí deflete a esquerda 90º e segue pela divisa do lote 2, da quadra 5, de 
Jose Manoel Pimentel, numa distancia de 45,10m, até encontrar o ponto “X”, localizado no 
eixo do Tietequera, nesse ponto deflete a direita e segue pelo referido eixo do Tietequera, 
numa distancia de 8,30m até encontrar o ponto “Y” daí deflete novamente a direita e segue 
por um alinhamento normal ao alinhamento par da rua Alcantara, numa distância de 
64,50m, fazendo divisa com lotes de Inocencio Garcia, Benedito Oliveira de Jesus, Julia C. 
Moura, Companhia Paulista de Terrenos, até encontrar o ponto “U”, inicial. Matricula 9.566 – 
Livro nº 02 – Registro Geral – 17º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo . 
Imóvel Matriculado sob nº 48.002 - Livro nº 02 – Registro Geral – 17º Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. 
Um prédio situado na Rua Guaranésia, nº 97, e seu respectivo terreno constituído de parte 
do lote 02 da quadra 05, no 36º Subdistrito – Vila Maria, distante 60,00 metros da esquina 
da Rua Alcântara, medindo 5,00 metros de frente, por 50,00 metros da frente aos fundos, 
de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 
250,00m²; confinando do lado direito, de quem do imóvel olha para a rua, com propriedade 
da Fábrica de Papelão Condor Ltda., do lado esquerdo com propriedade de Clemente 
Joaquim Rodrigues, e nos fundos com propriedade da Fábrica de Papelão Condor Ltda. 
Imóvel Matriculado sob nº 47.582 - Livro nº 02 – Registro Geral – 17º Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo  
Duas casas situadas na rua Guaranésia, nºs 89 e 89-fundos, e seu respectivo terreno 
constituído de metade do lote 02 da quadra 05, no 36º Subdistrito - Vila Maria, medindo 
5,00 metros de frente, por 50,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos 
fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 250,00m², confinando do lado 
direito com terreno de propriedade da Cia Paulista de Terrenos, compromissado à Fábrica de 
Papelão Condor Ltda, do lado esquerdo, com a outra metade do lote 02, de propriedade de 
Serafim Vieira Borges, e nos fundos com propriedade da Fábrica de Papelão Condor Ltda. 

 



ii. Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como procuradores devidamente 
constituídos para o efeito pela Companhia, a praticar todos os atos, ratificar os atos já 
praticados, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias para a 
formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.  
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 Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e 
Roberto Faldini).  
6. DECLARAÇÃO: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.  
Porto Alegre, 24 de setembro de 2019.  Péricles Pereira Druck - Presidente do 
Conselho de Administração  Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico o registro sob o nº 5161509 em 11/10/2019  da Empresa CELULOSE IRANI S.A., 
Nire 43300002799 e protocolo 194071766 – 08/10/2019. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 15.10.2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário 
Geral. 
 
 


