CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017.
Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de março de 2017, às 11h00, na sede social da 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.
Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Srs. José Roberto de Mattos Curan e
Yuehui Pan. Presentes ainda o Sr. Gustavo Henrique Santos de Sousa, Diretor Presidente da Companhia e
os Srs. José Luiz Ribeiro de Carvalho e Paulo Tiago de Freitas, representantes da KPMG Auditores
Independentes.
Convocação: Realizada via correio eletrônico pelo Presidente do Conselho Fiscal.
Mesa: Presidente: Sr. José Roberto de Mattos Curan; e Sra. Erika Cristiane Diogo Patara, Secretária.
Ordem do Dia: Examinar e opinar sobre: (i) o relatório anual da administração; e (ii) as demonstrações
Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Deliberações:
(i)
Foi apreciado o Relatório Anual da Administração, entendendo este Conselho, por unanimidade
dos membros presentes, que este reflete adequadamente a atuação da empresa no período.
(ii)
Após apresentação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, foi apresentado aos Conselheiros o resultado dos
trabalhos de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras citadas e o respectivo parecer de
auditoria sem ressalvas. Após apreciação da matéria, com base nos esclarecimentos prestados pela
administração da Companhia e pelos representantes da auditoria externa, e considerando, ainda, o parecer
dos auditores independentes da KPMG Auditores Independentes, datado de 09 de março de 2017, o
Conselho Fiscal opinou e decidiu, por unanimidade de votos dos membros presentes, e sem ressalvas que
as demonstrações financeiras e demais documentos estabelecidos no artigo 133 da Lei n° 6.404/1976,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, estão em condições de serem apreciados
pela AGO da Companhia, conforme parecer anexo (Anexo I).

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.
Mesa: José Roberto de Mattos Curan, Presidente; Erika Cristiane Diogo Patara, Secretária.
Conselheiros Presentes: José Roberto de Mattos Curan; e Yuehui Pan.
Demais membros presentes: Gustavo Henrique Santos de Sousa, Diretor Presidente; José Luiz Ribeiro de
Carvalho, KPMG Auditores Independentes; Paulo Tiago de Freitas, KPMG Auditores Independentes.

São Paulo, 15 de março de 2017.

Certifico e dou fé de que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

_______________________________
Erika Cristiane Diogo Patara
Secretária

ANEXO - PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros abaixo assinados do Conselho Fiscal da CPFL Energias Renováveis S.A., em cumprimento às
disposições legais e estatutárias, conforme previsto nos incisos II, III e VII, do artigo 163 da Lei 6.404/76,
procederam ao exame e análise das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, levando em consideração os
esclarecimentos prestados pela Administração e o parecer sem ressalvas da KPMG Auditores
Independentes, opinam, por unanimidade dos presentes à Reunião do Conselho Fiscal realizada em 15 de
março de 2017, e sem nenhuma observação, que os documentos aqui mencionados estão em condições de
ser apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

São Paulo, 15 de março de 2017.

José Roberto de Mattos Curan
Presidente do Conselho Fiscal

Yuehui Pan
Membro do Conselho Fiscal

