CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
NIRE 3530033581-3 – CVM 20540
CNPJ/MF nº 08.439.659/0001-50
Extrato da Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 04 de agosto de 2017.
DATA E HORÁRIO E LOCAL: 04 de agosto 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: Considerando a ausência de um Presidente para o Conselho Fiscal, presidiu a reunião o Sr. Gustavo
Henrique Santos de Sousa, presidente da Companhia; e a Sra. Erika Cristiane Diogo Patara, Secretária.
CONVOCAÇÃO: Realizada via correio eletrônico pelo Presidente do Conselho Fiscal.
PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho Fiscal: Srs. Andre Ricardo Toledo Saretta,
Yuehui Pan e Jia Jia. Presentes ainda o Sr. Gustavo Henrique Santos de Sousa, Diretor Presidente e Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores (interino) da Companhia e os Srs. José Luiz Ribeiro de Carvalho
e Thais de Sá Ferreira, representantes da KPMG Auditores Independentes.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a eleição do Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii)
examinar o Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”), o Comentário de Desempenho e o Relatório de
Revisão dos Auditores Independentes referentes ao 2º trimestre de 2017
DELIBERAÇÃO: 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.
(i) Os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, eleger o Sr.
Yuehui Pan para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. O Conselheiro ora eleito declara
ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.A., e, consequentemente, declara não estar
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, bem como
para os devidos fins declarando, ainda, sob as penas da lei, não se encontrar impedido de exercer o cargo por
força de lei especial, não estar condenado ou se encontrar sob efeito de condenação a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
Examinado e debatido o item (ii) constante da Ordem do Dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições formalizar o seguinte parecer: em cumprimento às disposições legais e
estatutárias, os Conselheiros examinaram o ITR, o Comentário de Desempenho e o Relatório de Revisão dos
Auditores Independentes referentes ao 2º trimestre de 2017. Com base nos exames efetuados e considerando
a conclusão sem ressalvas dos auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, bem como
prestados os esclarecimentos necessários, os Conselheiros Fiscais, por unanimidade, emitiram parecer
favorável ao ITR referente ao 2º trimestre de 2017, sem ressalvas, conforme parecer assinado pelos membros

do Conselho Fiscal e devidamente arquivado na sede 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.
Mesa: Gustavo Henrique Santos de Sousa, Presidente da Companhia; Erika Cristiane Diogo Patara,
Secretária.
Conselheiros Presentes: Andre Ricardo Toledo Saretta, Yuehui Pan e Jia Jia.
Demais membros presentes: José Luiz Ribeiro de Carvalho e Thais de Sá Ferreira, representantes da
KPMG Auditores Independentes.

São Paulo, 04 de agosto de 2017.
Certifico e dou fé de que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Erika Cristiane Diogo Patara
Secretária

