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Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 01 de junho de 2017.
DATA E HORÁRIO E LOCAL: 01 de junho de 2017, às 10:00 horas, na sede social da CPFL Energias
Renováveis S.A. (a “Companhia”), localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila
Olímpia, CEP 04548-004, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
MESA: Sr. Andre Dorf, Presidente; e Sra. Eliana de Faria Frazão, Secretária.
CONVOCAÇÃO: Realizada via correio eletrônico pelo Presidente do Conselho de Administração, nos
termos do Parágrafo Segundo do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Andre Dorf; Gustavo Estrella;
Gustavo Henrique Santos de Sousa; Karin Regina Luchesi; Futao Huang; André Franco Sales; Oderval
Esteves Duarte Filho; William Schmidt Ogalha e José Roberto Mattos Curan.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de
todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário,
facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que, caso apresentadas,
ficarão arquivadas na sede da Companhia. Após a análise e discussão das matérias constantes da
ordem do dia, os Conselheiros de Administração:
1. Considerando que os acionistas da Companhia aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 27 de abril de 2017 a alteração do Estatuto da Companhia para estabelecer que a
Diretoria Executiva será composta por até sete membros, incluindo o novo cargo de Vice Diretor
Presidente, decidiram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a indicação
do Sr. Futao Huang, chinês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº PE0836493, residente
e domiciliado na Nº. 8 Rua Xuanwumennei, Distrito de Xicheng, na cidade de Beijing, na China como
novo membro da Diretoria da Companhia, para ocupar o cargo de Vice Diretor Presidente. Ressaltase que a posse e o exercício do cargo de Vice Diretor Presidente da Companhia fica condicionada à
concessão do respectivo visto, a ser autorizado pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério
do Trabalho e Emprego, nos termos da legislação em vigor, ocasião em que lhe serão outorgados
todos os poderes necessário à administração da Companhia.
2. Tendo em vista a eleição do membro do Conselho de Administração em assembleia geral
extraordinária da companhia realizada em 27 de abril de 2017, decidiram, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições, conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto
Social da Companhia, aprovar a eleição do Sr. Andre Dorf, brasileiro, casado, administrador,
portador da cédula de identidade RG nº 14.379.624-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
170.751.778-93, com endereço comercial na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier,
1755 - Km 2,5 - parte - Parque São Quirino - CEP 13088-140, na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, como novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, exercendo o mandato
de 01 (um) ano, contado até a Assembleia Geral Ordinária de 2018.
2.1 Em consonância ao item anterior, tendo em vista a eleição do membro do Conselho de
Administração em assembleia geral extraordinária da companhia realizada em 27 de abril de 2017,
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme o disposto no parágrafo

3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição do Sr. Gustavo Estrella,
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 8.806.922 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 037.234.097-09, com endereço comercial na Rodovia Engenheiro
Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Km 2,5 - parte - Parque São Quirino - CEP 13088-140, na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como novo Vice Presidente do Conselho de
Administração da Companhia, exercendo o mandato de 01 (um) ano, contado até a Assembleia
Geral Ordinária de 2018.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada
por todos os presentes e assinada.
CONSELHEIROS PRESENTES: Srs. Andre Dorf; Gustavo Estrella; Gustavo Henrique Santos de Sousa;
Karin Regina Luchesi; Futao Huang; André Franco Sales; Oderval Esteves Duarte Filho; William
Schmidt Ogalha e José Roberto Mattos Curan.

MESA: Presidente: Sr. Andre Dorf; Secretária: Sra. Eliana de Faria Frazão.

Certifico que o presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio.

Eliana de Faria Frazão
Secretária

