SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
CNPJ.MF. 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta
Atas das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas sucessivamente
em 01/04/2005.
I – LOCAL, DATA E HORA:
Assembléias realizadas sucessivamente na sede social, na Rua Urussuí nº 300, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 01/04/2005, às 9:00 horas.
II – PUBLICAÇÕES LEGAIS:
(a) Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado - SP” e no “Valor
Econômico-SP” em suas edições dos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2005; (b) Relatório
Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004, publicados no “Diário Oficial do Estado - SP” e “Valor Econômico SP” em suas respectivas edições do dia 22 de fevereiro de 2005.
III – QUORUM DE INSTALAÇÃO:
Acionistas representando quorum superior ao legal para instalação das Assembléias Gerais
em Primeira Convocação.
IV – MESA:
Presidente: Sr. Marcelo Pereira Malta de Araujo; Secretário: Sr. Celso Cintra Mori.
Compareceram também o Sr. Marcio Luiz Simões Utsch, Diretor Presidente da
Companhia, o Sr. Edimar Facco, contador, CRC nº 1SP138635/O-2, representante da
empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Francisco Cespede,
Diretor de Administração e Finanças e Relações com Investidores e os Conselheiros
Fiscais, Srs. Antonio Carlos da Silva, Eduardo Grande Bittencourt e Fernando Dias Gomes.

V – ORDEM DO DIA:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, das
Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004;
2. Deliberação sobre a destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2004 e sobre o orçamento de capital para 2005, e
ratificação das distribuições de juros sobre o capital próprio deliberadas pelo Conselho de
Administração, “ad referendum” da Assembléia Geral;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal; e
5. Fixação do montante anual global da remuneração dos administradores.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Aumento do capital social mediante a capitalização da reserva para investimentos
referente ao ano de 1999, no montante de R$ 49.982.480,20 (quarenta e nove milhões,
novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos).
2. Alteração da redação do artigo 22 e parágrafos do Estatuto Social, para tornar
permanente o funcionamento do Conselho Fiscal.
VI – DELIBERAÇÕES:
Primeiramente, os Senhores Acionistas confirmaram ter conhecimento dos documentos
legais relativos às assembléias, a saber: Ordem do Dia, Relatório da Administração,
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores
Independentes e a proposta do Conselho de Administração, consubstanciada nas atas das
reuniões do Conselho de Administração realizadas em 18 de fevereiro de 2005.
Após a apresentação de propostas e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e
da Proposta do Conselho de Administração relativas às Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária, foram tomadas as seguintes deliberações:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
Item 1 da Ordem do Dia – Foram aprovados, com abstenção dos acionistas legalmente
impedidos, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as demais
Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho
Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, ratificando-se assim,
os atos praticados pelos administradores.

Item 2 da Ordem do Dia – Foi aprovada a destinação do saldo remanescente do lucro
líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, conforme proposta da
Administração registrada nas Demonstrações Financeiras, tendo sido ratificados as
deliberações e os respectivos pagamentos de juros sobre o capital próprio deliberados pelo
Conselho de Administração “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária em reuniões
realizadas nos dias 30 de abril de 2004, 30 de julho de 2004, 29 de outubro de 2004 e 10
de dezembro de 2004. Ficou, portanto, expressamente aprovada a seguinte destinação do
lucro líquido do exercício de 2004: (i) R$ 4.777.520,82 (quatro milhões, setecentos e
setenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) a serem alocados à
reserva legal; (ii) R$ 35.986.968,82 (trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e seis mil,
novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), a serem alocados à
distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 18,383 por lote de 1.000 (mil)
ações ordinárias e R$ 20,217 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais. Os referidos juros
sobre capital próprio são provenientes da conta de lucros do exercício de 2004, com
retenção do Imposto de Renda, conforme legislação vigente, e contemplam todas as
1.950.251.236 (um bilhão, novecentas e cinquenta milhões, duzentas e cinquenta e uma
mil, duzentas e trinta e seis) ações escriturais emitidas em que se divide o capital social,
excetuando-se, contudo, as 86.668.847 (oitenta e seis milhões, seiscentas e sessenta e oito
mil, oitocentas e quarenta e sete) ações preferenciais que se encontram em Tesouraria. O
primeiro pagamento, no valor de R$ 5.665.619,68 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e
cinco mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), foi realizado em 10 de
agosto de 2004, aos acionistas inscritos em 10 de maio de 2004, o segundo pagamento, no
valor de R$ 5.670.289,45 (cinco milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e oitenta e
nove reais e quarenta e cinco centavos), foi realizado em 06 de outubro de 2004, aos
acionistas inscritos em 11 de agosto de 2004, o terceiro pagamento, no valor de R$
18.115.635,55 (dezoito milhões, cento e quinze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
cinqüenta e cinco centavos), foi realizado em 23 de fevereiro de 2005, aos acionistas
inscritos em 16 de novembro de 2004, e o quarto pagamento, no valor de R$ 6.535.424,14
(seis milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze
centavos), será realizado em 05 de abril de 2005, aos acionistas inscritos em 24 de
dezembro de 2004; e (iii) R$ 54.785.926,83 (cinqüenta e quatro milhões setecentos e
oitenta e cinco mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) deverão ser
alocados à conta de “Reserva Para Investimentos”, para fazer face a novos investimentos
em função do Orçamento de Capital e para reforço do capital de giro da Companhia. Os
Senhores Acionistas também discutiram e aprovaram, por unanimidade, o Orçamento de
Capital para o exercício de 2005, no valor de R$ 109.187.000,00 (cento e nove milhões,
cento e oitenta e sete mil reais).
Item 3 da Ordem do Dia – Os acionistas procederam à eleição dos membros efetivos e
respectivos suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, para o
triênio 2005/2008, com mandato, portanto, até a Assembléia Geral Ordinária que será
realizada no ano de 2008. Por uma questão de ordem, os Senhores Acionistas deliberaram
que o Conselho de Administração seria composto por 6 (seis) membros efetivos e igual

número de suplentes. A mesa comunicou aos presentes que, por solicitação dos acionistas
Silvio Tini de Araújo, Hyposwiss Mortgage and Commercial Bank e Bank Leu AG,
detentores de quantidade acionária superior a 5% (cinco por cento) do capital votante,
apresentaram requerimento para adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos
membros do Conselho de Administração.
Em seguida, a mesa facultou aos acionistas detentores de ações preferenciais representando
mais do que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo
141, parágrafo 4º, item II da Lei 6.404/76, com a redação dada pela Lei 10.303/01, a
eleição de um membro do Conselho de Administração e seu respectivo suplente, a partir de
lista tríplice apresentada pelo acionista controlador, Camargo Corrêa S.A. Os acionistas
Silvio Tini de Araújo, Hyposwiss Mortgage and Commercial Bank e Bank Leu AG,
Bonsucex Participações Ltda. E os fundos administrados pelo Banco Fator, com a
abstenção dos demais acionistas detentores de ações preferenciais, exerceram o direito de
eleger o referido membro a partir de lista tríplice, tendo sido eleito como membro efetivo o
Sr. Eleazar de Carvalho Filho, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de
identidade RG nº 11.620.489 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 382.478.107-78, com
domicílio na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo
Paiva, 1351, 1º andar, e, como seu respectivo suplente, o Sr. Edy Luiz Kogut, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.660.900 IFP-RJ e inscrito no
CPF sob o nº 026.150.107-00, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Senador Flaquer, 456.
Não houve solicitação de acionistas minoritários detentores de mais de 15% (quinze por
cento) do capital social com direito a voto da Companhia para a eleição em separado de um
membro do Conselho de Administração e seu respectivo suplente, conforme dispõe o
artigo 141, parágrafo 4º, item I da Lei 6.404/76, com a redação dada pela Lei 10.303/01.
A Assembléia procedeu então à eleição dos membros do Conselho de Administração pelo
processo de voto múltiplo, tendo sido eleitos os seguintes membros efetivos e respectivos
suplentes: Sr. Marcelo Pereira Malta de Araujo, brasileiro, separado, engenheiro,
portador da cédula de identidade R.G. nº 04.176.539-7-IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº
789.050.797-68, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal nº 160, e, como seu respectivo suplente, o Sr. Luiz Roberto Ortiz Nascimento,
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG No. 4.116.275-4
SSP/SP e inscrito no CPF sob No. 424.594.868-04, com domicílio na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 160. Sr. Carlos Pires Oliveira Dias,
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG No. 4.112.213-6
SSP/SP e inscrito no CPF sob No. 578.464.058-53, com domicílio na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 160, e, como seu respectivo suplente, o Sr. Ricardo
Bisordi Oliveira Lima, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG No. 15.789.409 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob No. 085.277.488-51,

com domicílio na Rua Funchal, 160 - bl. 5, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Sra. Flavia Buarque de Almeida, brasileira, administradora de empresas, casada,
portadora da Cédula de Identidade R.G. No. 13.146.760 SSP/SP e CPF sob No.
149.008.838-59, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio na Rua
Funchal, 160, e, com seu respectivo suplente, o Sr. José Florêncio Rodrigues Neto,
brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade R.G. No. 1.487.678 SSP/SP e
inscrito no CPF sob No. 484.364.021-20, com domicilio na Rua Funchal, 160, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo. Sr. José Edison Barros Franco, brasileiro, casado,
engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG No. 4.468.852 SSP-SP e
inscrito no CPF/MF sob No. 599.085.488-91, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com domicílio na Rua Funchal, 160, e, com seu respectivo suplente, o Sr. Ricardo
Antonio Weiss, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
No. 2.377.076 – SSP/SP e inscrito no CPF sob No. 010.673.308-79, com domicílio na Rua
Funchal, 160 - bl. 5, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e o Sr. Silvio Tini de
Araujo, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.482.808
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.065.488-68, com escritório na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 1.052, 4º andar, conjunto 42 e
como seu respectivo suplente, o Sr. Jurgen Peter Adolf Martens, alemão, casado,
industrial, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE W 567883-K, inscrito
no CPF/MF sob o nº 500.859.058-87, com escritório na Rua Viradouro nº 63, 9º andar,
Itaim Bibi, São Paulo,
com o que o Conselho de Administração ficou constituído por:
Membros Efetivos

Marcelo Pereira Malta de Araujo
Carlos Pires Oliveira Dias
Flavia Buarque de Almeida
José Edison Barros Franco
Eleazar de Carvalho Filho
Silvio Tini de Araujo

e
respectivos

Membros Suplentes

Luiz Roberto Ortiz Nascimento
Ricardo Bisordi Oliveira Lima
José Florêncio Rodrigues Neto
Ricardo Antonio Weiss
Edy Luiz Kogut
Jurgen Peter Adolf Martens

Item 4 da Ordem do Dia – A mesa propôs aos Senhores Acionistas a eleição dos
membros do Conselho Fiscal, que novamente será composto por cinco membros e igual
número de suplentes. A matéria foi discutida e aprovada pelos acionistas presentes, que
procederam à eleição dos mesmos conforme estabelecido em lei.
Os representantes de acionistas detentores de ações preferenciais elegeram como membro
efetivo do Conselho Fiscal o Sr. Jorge Michel Lepeltier, brasileiro, separado, economista
e contador, portador da cédula de identidade RG No 3.919.557 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o No 070.190.688-04, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo na Rua Patápio Silva 223, apto 32, e, como suplente, o Sr. Flavio Stamm,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG No
12.317.859 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o No 048.241.708-00, domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Patápio Silva 223, apto 32. Os acionistas
minoritários detentores de ações ordinárias, com a abstenção do acionista Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, elegeram como membro efetivo
do Conselho Fiscal o Sr. José Ferraz Ferreira Filho, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, portador da cédula de identidade RG No 3.496.394-7 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o No 250.616.158-1, residente e domiciliado em São Paulo, na Rua
Comendador Garcia D’Avila n 345 e como suplente o Sr. Luiz Fonseca de Souza
Meirelles Filho, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG No
4.439.266 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o No 500.165.638-91, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, na Rua Padre João Manoel n 1.178, apto 1-A. O acionista
controlador elegeu como membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos
suplentes: o Sr. Fernando Dias Gomes, português, casado, administrador, portador da
cédula de identidade RNE-W 573.631-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 253.646.188-20,
com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 160, e como
seu suplente, o Sr. Carlos José Cantú, brasileiro, casado, gerente de controladoria, portador
da cédula de identidade RG No. 16.259.289 SSP/SP e inscrito no CPF sob No.
084.811.928-21, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, 160; o Sr. Gueber Lopes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da cédula de identidade RG nº M-5.231.812 SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº
805.848.298-68, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, 160, e, como sua respectiva suplente, a Sra. Célia Naomi Hirota, brasileira,
solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG No. 16.618.622 SSP/SP e
inscrita no CPF sob No. 068.432.968-90, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Funchal, 160; e Sr. Antonio Carlos da Silva, brasileiro, casado,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.171.358-8 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF 027.249.878-53, domiciliado na Rua Bartira nº 221, apto 91, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, e, como sua respectiva suplente, a Sra. Sumiko Jinno
Tashiro, brasileira casada, economista, portadora da cédula de identidade RG n º
3.528.251-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 107.353.728-53, domiciliada na Rua
Capote Valente nº 127, apto 61, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A
remuneração do Conselho Fiscal fica estabelecida no limite mínimo previsto no parágrafo
3º, do artigo 162, da Lei nº 6.404/76.
Item 5 da Ordem do Dia - Foi fixado, por todos os presentes, o valor de R$ 7.200.000,00
(sete milhões e duzentos mil reais) correspondente à remuneração anual global para
Administração para o exercício de 2005, já incluídos os valores relativos aos benefícios e
verbas de representação dos administradores, nos termos do disposto na redação atual do
artigo 152 da Lei nº 6.404/76, com as modificações introduzidas pela Lei nº 9.457/97.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Item 1 da Ordem do Dia – Foi aprovado o aumento do capital social de R$
293.615.482,40 (duzentos e noventa e três milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais e quarenta centavos), para R$ 343.597.962,60 (trezentos e quarenta e
três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta
centavos), sem modificação do número de ações representativas do capital social, mediante
a capitalização de parcela da reserva para investimentos referente ao ano de 1999, no
montante de R$ 49.982.480,20 (quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e dois mil,
quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos).
Item 2 da Ordem do Dia – Foi aprovada a alteração da redação do artigo 22 e parágrafos
do Estatuto Social da Companhia, com objetivo de tornar permanente o funcionamento do
Conselho Fiscal. Segue abaixo a nova redação:
“Artigo 22 – O Conselho Fiscal, com as atribuições previstas em lei, terá caráter
permanente e será composto por um número mínimo de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
membros suplentes e um número máximo de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco)
membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, com
mandato até a data da Assembléia Geral Ordinária seguinte.
§ 1º- Os membros do Conselho Fiscal que estiverem no exercício efetivo de suas funções,
farão jus a honorários mensais fixados pela Assembléia Geral que os eleger, observado o
mínimo legal.
§ 2º - Caberá à Assembléia Geral Ordinária estabelecer o número de membros do Conselho
Fiscal, dentro dos limites previstos no “caput” deste artigo.”
VII – QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:
Todas as deliberações refletidas na presente ata foram aprovadas pelo quorum legal dos
acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais presentes.
VIII – ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como
ninguém fez uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata que,
depois de aprovada, vai por todos assinada, sendo certo que os senhores acionistas
aprovaram a publicação da mesma com a omissão das suas assinaturas.
São Paulo, 1º de abril de 2005.

Marcelo Pereira Malta de Araújo
Presidente da Mesa

Celso Cintra Mori
Secretário

