CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50
Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 26 de abril de 2018
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2018, às 10h00
(dez horas), na sede social da CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis” ou
“Companhia”), localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 7º andar, Vila Olímpia,
CEP 04548-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO: (I) Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: (a)
publicados no dia 23 de março 2018, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”
(“DOE-SP”) e “Valor Econômico”; e (b) disponibilizados em 22 de março de 2018 no website
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), da
Companhia e na sua sede social, nos termos da legislação aplicável; e (II) Edital de
Convocação: (a) publicado nos dias 27, 28 e 29 de março de 2018 nos jornais Diário Oficial
do Estado de São Paulo e “Valor Econômico”; e (b) disponibilizado em 26 de março de 2018
no website da CVM, da B3, da Companhia e na sua sede social.
PRESENÇA: Presentes os acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas, representando 87,96% do capital social da Companhia; o
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Andre Dorf; o Diretor
Presidente da Companhia, Sr. Fernando Mano da Silva; o representante do Conselho Fiscal
da Companhia, Sr. Yuehui Pan; e o representante da KPMG Auditores Independentes, o Sr.
Thiago Rodrigues de Oliveira.
MESA: Andre Dorf, Presidente; e Eliana de Faria Frazão, Secretária.
INSTALAÇÃO: Verificado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia
Geral Ordinária.
ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia e parecer dos auditores independentes relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) aprovação da destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) definição do
número de membros do Conselho de Administração e eleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia e respectivos suplentes em razão do vencimento do mandato
dos atuais Conselheiros de Administração na data de realização da AGO; (iv) eleição dos
membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e (v) fixação da remuneração global
da administração e dos membros do Conselho Fiscal.
LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: (1)
foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta
Assembleia Geral Ordinária e do mapa de votação consolidado, uma vez que são do inteiro
conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências
porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão
arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº.
6.404/76; (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua

publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo
130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da
Ordem do Dia, os acionistas decidiram:
(I) Aprovar, por unanimidade dos votos, com as devidas abstenções legais, as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017, devidamente acompanhadas do Relatório Anual da Administração,
Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.
(II) Aprovar, por unanimidade dos votos, a proposta da Administração da Companhia,
para destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, no
montante total de R$11.483.725,42 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil,
setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme segue: (a)
R$763.048,37 (setecentos e sessenta e três mil, quarenta e oito reais e trinta e sete
centavos) equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017, para constituição da Reserva Legal, conforme determina o Art. 193 da Lei nº.
6.404/76; (b) R$3.624.479,78 (três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos
e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) para o pagamento dos dividendos mínimos
obrigatórios, correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do Art. 202 da
Lei das S.A., correspondente a R$0,00720069659 por ação, para os acionistas detentores
das ações ordinárias da Companhia nesta data, sendo as ações da Companhia negociadas
na condição “ex direitos” a partir de 27 de abril de 2018, inclusive. Os dividendos serão
pagos em até 60 dias a contar da presente data, ou seja, até 25 de junho de 2018,
conforme faculdade prevista no artigo 31 do Estatuto Social da Companhia; e (c)
R$10.873.439,33 (dez milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove
reais e trinta e três centavos) para a reserva estatutária de reforço de capital de giro nos
termos do parágrafo 2º, do Art. 27 do Estatuto Social da Companhia.
(III) Aprovar, por unanimidade dos votos, com abstenções, a definição do número de
membros do Conselho de Administração em 9 (nove) membros.
(IV) Aprovar, a eleição dos membros
Administração da Companhia, a saber:

efetivos

e

suplentes

do

Conselho

de

(a) como membros efetivos, foram eleitos:
(i) por unanimidade de votos, com abstenções, o Sr. Andre Dorf, brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 03005291094 –
Detran/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.751.778-93, com endereço comercial na
Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1.755 – Km 2,5 – parte –
Parque São Quirino, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo;
(ii) por maioria de votos, o Sr. Andre Franco Sales, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 03381703116 – Detran/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 277.990.458-50, com endereço comercial na Avenida
Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim, CEP 01453-000, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo;
(iii) por maioria de votos, o Sr. Fernando Mano da Silva, brasileiro, divorciado,
engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 50.759.188 – SSP/SP,

inscrito no CPF/MF sob nº 690.436.121-20, com endereço comercial na Av. Dr.
Cardoso de Melo, nº 1.184, 3º andar - CEP 04548-004, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo;
(iv) por maioria de votos, o Sr. Futao Huang, chinês, casado, engenheiro, portador
do RNE nº G362937-5 – CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 239.777.58837, com endereço comercial na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 3º andar, Vila
Olímpia, CEP 04548-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
(v) por maioria de votos, o Sr. Gustavo Estrella, brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 00161073645 – Detran/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 037.234.097-09, com endereço na Rodovia Engenheiro
Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755 - km 2,5 – parte, Parque São Quirino, CEP
13088-140, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo;
(vi) por maioria de votos, a Sra. Karin Regina Luchesi, brasileira, casada,
engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 27.371.339-5 – SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob o nº 219.880.918-45, com endereço comercial na Rodovia
Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755 - Km 2,5 - parte - Parque São
Quirino, CEP 13088-140, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo;
(vii) como conselheiro independente, por unanimidade de votos, com abstenções, o
Sr. Oderval Esteves Duarte Filho, brasileiro, casado, economista, portador da
Cédula de Identidade RG nº MG 4.341.104 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
767.880.596/91, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477 14º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
(viii) por maioria de votos, o Sr. William Schmidt Ogalha, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira nacional de habilitação (CNH) nº
01879328647 – Detran/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 118.327.728-88, com
endereço comercial na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, conjunto 52, Pinheiros, CEP
05428-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e
(ix) como conselheiro independente, por unanimidade de votos, com abstenções, o
Sr. José Roberto de Mattos Curan, brasileiro, casado, administrador, portador da
carteira nacional de habilitação (CNH) nº 00842282710 – Detran/SP, inscrito no
CPF/MF sob nº 046.258.838-65, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, nº 1554,
14º andar, Itaim Bibi, CEP 04533-005, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
(b) como membros suplentes dos conselheiros de administração efetivos, foram eleitos:
(i) por unanimidade de votos, com abstenções, o Sr. Gustavo Pinto Gachineiro,
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 18.974.765-1
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.699.058-23, advogado, com endereço
comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755 - Km 2,5 parte - Parque São Quirino - CEP: 13088-140, na Cidade de Campinas, Estado de
São Paulo;
(ii) por maioria de votos, o Sr. Marcelo Antonio Gonçalves Souza, brasileiro,
casado, economista, portador da carteira nacional de habilitação (CNH) nº
02400591506 – Detran/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 745.346.106-53, com

endereço comercial na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Itaim, CEP 01453000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
(iii) por maioria de votos, o Sr. Eduardo dos Santos Soares, brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 00728039951 –
Detran/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, com endereço comercial na
Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755 - Km 2,5 - parte Parque São Quirino, CEP 13088-140, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo;
(iv) por maioria de votos, o Sr. Chen Xinjian, chinês, casado, engenheiro, portador
do passaporte nº PE1080130, com endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel
Noel Nascentes Burnier, 1755, km 2,5 – Parque São Quirino, CEP 13088-140, na
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo;
(v) por maioria de votos, o Sr. Vitor Fagali de Souza, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira nacional de habilitação (CNH) nº
01274677442 – Detran/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 26.0735.068-99, com
endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755 Km 2,5 - parte - Parque São Quirino, CEP 13088-140, na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo;
(vi) por maioria de votos, o Sr. Rodolfo Coli da Cunha, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 01808987805 –
Detran/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 962.391.316-87, com endereço comercial na
Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº 1755 - Km 2,5 - parte Parque São Quirino, CEP 13088-140, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo;
(vii) por unanimidade de votos, com abstenções, o Sr. Bruno Alberto Lima
Franco, brasileiro, casado, economista, portador da carteira nacional de habilitação
(CNH) nº 00100833765 – Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.991.427-59,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Av. Brig. Faria Lima 3477, 14º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo; e
(viii) por maioria de votos, o Sr. Guilherme Weege, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1.586.808
SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 006.163.099-37, com endereço comercial na Rua
Bertha Weege, 200, Barra do Rio Cerro, CEP 89260-900, Cidade de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina.
O prazo do mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da
Companhia será de 1 (um) ano a contar da presente data ou até a Assembleia Geral
Ordinária de 2019, o que ocorrer por último, podendo serem reeleitos. Os membros do
Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse mediante (i) assinatura do termo de
adesão ao Acordo de Acionistas da Companhia, nos termos do Estatuto Social da
Companhia, com exceção do conselheiro independente, Sr. José Roberto Mattos Curan; (ii)
a assinatura do termo de posse em livro próprio da Companhia, de acordo com o artigo 149
da Lei nº 6404/76; (iii) pela entrega da declaração de desimpedimento, para fins do artigo
147 da Lei nº. 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002;
(iv) da entrega da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de
emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos
do artigo 157 da Lei nº 6.404/76; e (v) sua total e irrestrita concordância com todos os

termos e condições do Estatuto Social da Companhia, inclusive com a cláusula
compromissória nele prevista. Todos os termos acima, quando da posse dos respectivos
membros do Conselho de Administração, serão arquivados na sede da Companhia.
(V) Aprovar, a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal permanente
da Companhia, a saber:
(a) como membros efetivos, foram eleitos, por unanimidade dos votos, com abstenções:
(i) o Sr. André Ricardo Toledo Saretta, brasileiro, engenheiro, casado, portador
da cédula de identidade RG nº 28.694.663-4, inscrito no CPF/MF sob o nº
304.995.158-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida Professor Vicente Rao nº 1.220, Jardim
Petrópolis, CEP 04636-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
(ii) a Sra. Ran Zhang, chinesa, casada, contadora, portadora do passaporte nº
PE0935049, da cédula de identidade para estrangeiros (RNE) nº G299542-J, inscrita
no CPF/MF sob o nº 063.980.997-96, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente
Vargas, nº 955, Cidade do Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e
(iii) o Sr. Yuehui Pan, chinês, casado, administrador, portador do passaporte nº
PO1652008, da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº V739928-Q, inscrito
no CPF/MF sob o nº 061.539.517-16, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente
Vargas, nº 955, Cidade do Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
(b) como membros suplentes dos conselheiros efetivos, foram eleitos, respectivamente,
por unanimidade dos votos, com abstenções:
(i) o Sr. André Felipe Fernandes Figueira, brasileiro, solteiro, portador da cédula
de identidade RG nº 020.713.546-8, inscrito no CPF/MF sob nº 102.822.937-28, com
endereço comercial na Rua Tabapuã, 841, 5º Andar, Sl. 51, Itaim Bibi, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
(ii) o Sr. JiaJia, chinês, casado, administrador, portador do passaporte nº
PE0820075, da cédula de identidade para estrangeiros (RNE) nº G260661-0, inscrito
no CPF/MF sob o nº 063.817.437-60, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente
Vargas, nº 955, Cidade do Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e
(iii) o Sr. Chenggang Liu, chinês, casado, contador, portador do passaporte nº
PE0820071, da cédula de identidade para estrangeiros (RNE) nº G268761-U, inscrito
no CPF/MF sob o nº 063.843.197-21, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente
Vargas, nº 955, Cidade do Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
O prazo do mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
será de 1 (um) ano a contar da presente data ou até a Assembleia Geral Ordinária de 2019,
o que ocorrer por último, podendo serem reeleitos. A efetiva posse de tais membros em
seus respectivos cargos ficará condicionada à (i) a assinatura do termo de posse em livro
próprio da Companhia, de acordo com o artigo 149 da Lei 6.404/76; e (ii) pela sua total e

irrestrita concordância com todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia,
inclusive com a cláusula compromissória nele prevista. Todos os termos acima, quando da
posse dos respectivos membros do Conselho Fiscal, serão arquivados na sede da
Companhia.
(VI) Aprovar, por maioria dos votos, a fixação da remuneração global anual da
administração da Companhia, para o período de maio de 2018 a abril de 2019, em até
R$11.845.248,01 (onze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e
oito reais e um centavo); e aprovação da remuneração global dos membros efetivos do
Conselho Fiscal da Companhia, para o período de maio de 2018 a abril de 2019, de até
R$146.056,66 (cento e quarenta e seis mil, cinquenta e seis reais e sessenta e seis
centavos), conforme proposta arquivada na sede da Companhia, e consignar que os
membros do Conselho de Administração, com exceção do Conselheiro Independente o Sr.
José Roberto Mattos Curan, e os membros do Conselho Fiscal, com exceção do Sr. André
Ricardo Toledo Saretta, não percebem qualquer tipo de remuneração.
Os acionistas autorizaram expressamente a administração da Companhia a tomar todas as
medidas necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a
ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, pela Secretária e pelos acionistas
presentes.
MESA: Andre Dorf, Presidente e Eliana de Faria Frazão.

ACIONISTAS PRESENTES: CPFL Geração de Energia S.A., p.p. Vitor Amariz Reis e Eliana
de Faria Frazão; FIP BRASIL ENERGIA (Gestor: BTG Pactual Gestora de Investimentos
Alternativo Ltda.) p.p. Lohana de Lima Fita; ARROW FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO
NO EXTERIOR, pp. William Schimidt Ogalha; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART.
MULTISETORIAL PLUS (Gestor 2B Capital S.A.), pp. Leandro Kakumu Kayano; GMR Energia
S.A., pp. Francisco Vianna Furquim Werneck Júnior e Jean Philippe Lieutaud de Aquino;
Acionistas presentes por meio de boletim de voto a distância: CAIXA DE PREVID.DOS
FUNC.DO BANCO DO BRASIL; PATRIA ENERGIA RENOVAVEL FDO INV PARTICIPAC
INFRAESTRUTURA (Administrador: Tera Capital Gestão de Recursos Ltda.); PATRIA
ENERGIA

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

PARTICIPACOES

(Administrador:

Pátria

Investimentos Ltda.); INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION; PINEBRIDGE GLOBAL
FUNDS; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV
F FOR E BENEFIT TR; WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS.

São Paulo, 26 de abril de 2018.
Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.

(Esta é a página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da CPFL Energias
Renováveis S.A. (“Companhia”), realizada em 26 de abril de 2018, às 10h00, na sede social
da Companhia).
Mesa:
_________________________

_________________________

Andre Dorf

Eliana de Faria Frazão

Presidente

Secretária

