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Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22 de março de 2018
DATA E HORÁRIO E LOCAL: 22 de março de 2018, 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: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18, §5º, do Estatuto Social da Companhia.
PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Andre Dorf;
Gustavo Estrella; Eduardo dos Santos Soares; Karin Regina Luchesi; Futao Huang; Andre Franco
Sales; Oderval Esteves Duarte Filho; William Schimidt Ogalha e José Roberto de 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 não será lavrada na forma de
sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que, caso
apresentadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia.
(i) Nos termos do Artigo 18, alínea “f” do Estatuto Social da Companhia e dos documentos
apresentados, que se encontram arquivados na sede da Companhia, apreciaram: (i) o relatório
da administração, as contas da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes e com o parecer favorável do Conselho Fiscal; (ii) a proposta de
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e
manifestaram-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia
Geral de Acionistas; e (iii) aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia para deliberação das matérias constantes nos itens (i) e (ii) acima, conforme previsto
no Artigo 132 da Lei 6.404/76.
Tendo em vista o acima exposto, os Conselheiros autorizam a Diretoria a adotar todas as
medidas necessárias e a assinar todos e quaisquer documentos necessários para a
implementação do quanto acima deliberado e aprovado.
(ii) Em caráter informativo, foram apresentados os seguintes temas: (i) indicações de membros
para composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii)
proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal
e Diretoria Executiva da Companhia, sendo, ambas as matérias, de competência para aprovação
pela Assembleia Geral da Companhia.
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: Andre Dorf; Gustavo Estrella; Eduardo dos Santos Soares; Karin
Regina Luchesi; Futao Huang; Andre Franco Sales; Oderval Esteves Duarte Filho; William
Schimidt Ogalha e José Roberto de 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.

São Paulo, 22 de março de 2018.
Eliana de Faria Frazão
Secretária

