SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05 - NIRE 35 3000 25 270

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23/10/2006
I - LOCAL, DATA E HORA: Assembléia realizada na sede social, na Rua Urussuí nº 300, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, no dia 23/10/2006, às 13:00 horas. II - PUBLICAÇÕES LEGAIS: Edital de Convocação
publicado no “Diário Oficial do Estado - SP” nas edições dos dias 06, 07 e 10 de outubro de 2006 e no “Valor
Econômico-SP” em suas edições dos dias 06, 09 e 10 de outubro de 2006. III - QUORUM DE INSTALAÇÃO:
Acionistas representando quorum superior ao legal para instalação da Assembléia Geral em Primeira Convocação.
IV - MESA: Presidente: Sr. Marcelo Pereira Malta de Araujo; Secretário: Sr. Antônio José Mattos Morello. Também
estiveram presentes o Sr. Márcio Luiz Simões Utsch, Diretor Presidente da Companhia e o Sr. Francisco S.M.
Cespede, Diretor de Administração e Finanças e Relações com Investidores. V - ORDEM DO DIA: 1. Eleição de
membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, em decorrência de pedido de renúncia de
Conselheiro Suplente e ratificação da nomeação dos demais membros suplentes e efetivos do Conselho de
Administração com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2008; 2. Aprovação da alteração do Plano de
Opção de Compra de Ações para os Diretores da Companhia; 3. Aprovação do cancelamento de 532.710 ações
mantidas em Tesouraria, sendo 116.990 ações ordinárias e 415.720 ações preferenciais e conseqüente aprovação
da alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para adequação ao novo número de ações da
Companhia; 4. Aprovação da alteração do limite autorizado para aumento do capital social, sem reforma estatutária,
e conseqüente alteração do caput do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia. O limite de capital autorizado será
alterado de 18.415.188 ações preferenciais para 18.181.208 ações preferenciais, condicionado à aprovação do item
3 da Ordem do Dia; 5. Consolidação do Estatuto Social. VI - DELIBERAÇÕES: Item 1 da Ordem do Dia: A mesa
informou aos senhores acionistas que o Sr. Jurgen Peter Adolf Martens renunciou ao seu cargo de Conselheiro
Suplente do Conselheiro Efetivo, Sr. Silvio Tini de Araujo e que, considerando que a eleição dos conselheiros efetivos
e suplentes foi feita pelo sistema de voto múltiplo na Assembléia Geral Ordinária realizada em 01 de abril de 2005, os
Senhores Acionistas foram convocados para, não só proceder à eleição do conselheiro suplente em substituição ao
Sr. Jurgen Peter Adolf Martens, mas também para ratificar a nomeação dos demais membros do Conselho ou nomear
novos conselheiros com mandato previsto até a Assembléia Geral Ordinária de 2008. A mesa informou também que
não houve pedido de votação pela sistemática do voto múltiplo e a decisão quanto à eleição do novo suplente e
ratificação ou eleição dos demais membros seria feita pela sistemática normal. Os acionistas ordinaristas minoritários
Silvio Tini de Araujo, Bonsucex Participações Ltda., Hiposwiss Banco Privado S.A., Bank Leu AG e Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, representando, em conjunto, a maioria das ações ordinárias
presentes, excluídas as ações detidas pelo acionista controlador, manifestaram voto no sentido de ratificar a
nomeação do Sr. Silvio Tini de Araújo, 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 elegeram como seu respectivo suplente, o Sr.
João José Oliveira de Araújo, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 33.294.091-3
SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 300.692.158-55, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Praça General Gentil Falcão nº 108, Brooklin Novo. O acionista controlador, Camargo Corrêa S.A., manifestou voto
no sentido de ratificar a nomeação dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes: Sr. Marcelo Pereira
Malta de Araujo, brasileiro, separado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 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 RG 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. Foram ratificados em seus cargos o Conselheiro Efetivo Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro,
casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 7.158.672 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 037.057.307-20, domiciliado na Rua José de Cristo Moreira, 110, apto. 71, Real Parque, Morumbi, São Paulo - SP;
e como seu respectivo suplente, o Sr. Renato Carvalho Franco, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG nº 8.956.681-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.316.288-48 com
domicílio na Rua Deputado Laércio Corte, 1200, apto. 1211, Panamby, São Paulo - SP, eleitos diretamente, e em voto
em separado, pelos acionistas detentores de ações preferenciais na Assembléia Geral Extraordinária realizada em
20 de abril de 2006. Encerradas as Deliberações do item 1 da Ordem do Dia, ficou assim constituído o Conselho de
Administração da São Paulo Alpargatas S.A. com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2008: Membros
Efetivos e respectivos Membros Suplentes: Marcelo Pereira Malta de Araujo - Luiz Roberto Ortiz Nascimento;
Carlos Pires Oliveira Dias - Ricardo Bisordi Oliveira Lima; Flavia Buarque de Almeida - José Florêncio Rodrigues
Neto; José Edison Barros Franco - Ricardo Antonio Weiss; Silvio Tini de Araujo - João José Oliveira de Araújo; Oscar
de Paula Bernardes Neto - Renato Carvalho Franco. Item 2 da Ordem do Dia - Foi submetida à apreciação dos
Senhores Acionistas a “Proposta do Conselho de Administração para Alteração do Plano de Opção de Compra de
Ações para os Diretores da Companhia”. Após terem sido prestados os esclarecimentos necessários, a proposta do
Conselho de Administração foi aprovada pela maioria dos Senhores Acionistas, com abstenção do acionista Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, nos seguintes termos: (a) foi aprovada a alteração do
Plano de Opção de Compra de Ações aos Diretores da Companhia - “Stock Option”, cujo regulamento foi apresentado
à Assembléia Geral e aprovado pelos Senhores Acionistas, e encontra-se arquivado na sede da Sociedade,
permanecendo à disposição dos Senhores Acionistas. Nos termos do parágrafo 3º do art. 171 da Lei 6.404/76, os
Senhores Acionistas não terão preferência na outorga e no exercício da opção de compra das ações decorrentes do
Plano de Incentivo a Longo Prazo; (b) foi extinto o Comitê Gestor e as decisões serão tomadas diretamente pelo
Conselho de Administração da Companhia; (c) Somente Diretores Estatutários e Não-Estatutários estarão habilitados
a participar do Plano; (d) O valor do limite quantitativo foi alterado para 599.660 Opções de Compra; (e) O Prazo para
exercício da opção foi reduzido de 10 (dez) anos para 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses; (f) os prazos de carência foram
alterados conforme consta do novo regulamento; (g) para adquirir o direito de exercício da opção de compra das
ações, além de cumprir o prazo de carência, os Diretores deverão atingir metas de performance baseadas em
indicadores de performance da Companhia e definidas anualmente pelo Conselho de Administração; (h) alterada a
regra para concessão do benefício mediante aposentadoria; (i) as novas alterações passarão a vigorar a partir do
programa Anual de 2006. O acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI apresentou
manifestação em separado que ficou arquivada na sede da Companhia. Item 3 da Ordem do Dia - Aprovado o
cancelamento de 492.710 ações mantidas em Tesouraria, sendo 116.990 ações ordinárias e 375.720 ações
preferenciais. Como conseqüência, foi aprovada a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital integralizado é de R$ 391.804.108,58 (trezentos
e noventa e um milhões, oitocentos e quatro mil, cento e oito reais e cinqüenta e oito centavos), representado por
18.190.613 (dezoito milhões, cento e noventa mil, seiscentas e treze) ações escriturais, sem valor nominal, sendo
9.090.604 (nove milhões, noventa mil, seiscentas e quatro) ações ordinárias e 9.100.009 (nove milhões, cem mil e
nove) ações preferenciais.” Item 4 da Ordem do Dia - Aprovada a alteração do limite autorizado para aumento do
capital social sem necessidade de reforma estatutária, para adequação ao limite máximo permitido por lei. O novo
limite passa a ser de 18.181.208 (dezoito milhões, cento e oitenta e uma mil, duzentas e oito) ações preferenciais.
Conseqüentemente, foi aprovada a alteração do caput do artigo 32 do Estatuto Social que passa a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 32 - O capital social poderá ser aumentado, mediante deliberação do Conselho de
Administração, até o limite de 18.181.208 (dezoito milhões, cento e oitenta e uma mil, duzentas e oito) ações
preferenciais, em uma ou mais parcelas, independentemente de reforma estatutária.” Item 5 da Ordem do Dia Como conseqüência das alterações estatutárias aprovadas pela Assembléia Geral Extraordinária, os Senhores
Acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Sociedade, cujo texto, devidamente consolidado, deverá
ser levado a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em apartado à presente ata, sendo
dispensada a sua publicação. VII - QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações refletidas na presente
ata foram aprovadas pelo quorum legal por unanimidade dos acionistas 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, 23
de outubro de 2006. Marcelo Pereira Malta de Araujo - Presidente da Mesa. Antônio José Mattos Morello Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro
sob o número 307.645/06-0 em 17/11/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária-Geral.
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