CPFL ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.186.133
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93

ATA DA 330ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017 EM CAMPINAS, SP – BRASIL E EM 10 DE
NOVEMBRO DE 2017 EM BEIJING - CHINA
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 9 (nove) dias do mês de novembro de 2017, às 22:30h,

horário brasileiro, na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, nº. 1755, Km 2,5, na
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo e aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2017,
às 08:30h, horário Chinês, no nº 08, Xuanwumennei Street, Xicheng Distric, Beijing, China.
2.

CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 2º do Artigo 17 do Estatuto Social

da CPFL Energia.
3.

PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os

Srs. Daobiao Chen e Yang Qu participaram por videoconferência, como faculta o Estatuto Social
da Companhia.
4.

MESA: Presidente – Hu Yuhai e Secretário – Gustavo Sablewski.

5.

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE

VOTOS:
Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes.
Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes
assuntos e tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos, com as
devidas abstenções:
(i) Conheceu e debateu sobre os temas tratados pelos Comitês e Comissões de
Assessoramento do Conselho nos meses de Outubro e Novembro.
(ii) Conheceu dos destaques gerenciais e dos assuntos relevantes ocorridos desde a última
reunião do Conselho de Administração até a presente data, reportados pelo Diretor Presidente.
(iii) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2017096-E, aos seus
representantes no Conselho de Administração de sua controlada Companhia Piratininga de
Força e Luz (“CPFL Piratininga”), o voto favorável para celebração de termo aditivo ao contrato
de elaboração de projeto e construção da Linha de Transmissão 138kV para interligação das
subestações de Embu Guaçu e Sabesp, com a CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e

Comércio SA ("CPFL Serviços"), para acrescer o valor de R$ 7.388.214,84 (sete milhões,
trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos), passando o
valor total do contrato de R$ 75.307.834,62 (setenta e cinco milhões, trezentos e sete mil,
oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para R$ 82.696.049,46 (oitenta e
dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).
(iv) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2017097-E, aos seus
representantes nos órgãos da administração de suas companhias controladas abaixo listadas, a
celebração de termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de Auditoria Externa, firmado
com a empresa KPMG AUDITORES INDEPENDENTES and CPFL Group, sob o n° 4600055646,
firmado com as empresas do Grupo CPFL, e contrato nº 9000000953, firmado com a RGE Sul
Distribuidora de Energia S.A. (“RGE Sul”), para (i) inclusão das empresas Companhia Luz e
Força Santa Cruz (“CPFL Santa Cruz”), Companhia Leste Paulista de Energia (“CPFL Leste
Paulista”), Companhia Sul Paulista de Energia (“CPFL Sul Paulista”), Companhia Jaguari de
Energia (“CPFL Jaguari”), Companhia Luz e Força de Mococa (“CPFL Mococa”), CPFL
Comercialização Brasil SA ("CPFL Brasil”), CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL Geração”) ao
contrato em questão; e (ii) remanejamento de saldo do contrato, e avaliação de distribuição no
montante total de R$ 1.257.401,15 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
um reais e quinze centavos), para as empresas CPFL Energia, CPFL Paulista, CPFL Piratininga,
Rio Grande Energia S.A. (“RGE”) e Para a RGE Sul, mantendo-se inalteradas as demais
condições originalmente contratadas
(v) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2017104-E, aos seus
representantes nos órgãos de administração para realização de acordos bilaterais das seguintes
companhias controladas do Grupo CPFL – CPFL Paulista, CPFL Piratininga, RGE Sul, CPFL
Santa Cruz, CPFL Jaguari, CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista e CPFL Mococa, nos termos
da Resolução Normativa nº 711, de 19 de abril de 2016 da ANEEL.
(vi) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2017105-E, aos seus
representantes na Diretoria Executiva da CPFL Brasil, à aprovação da proposta de compra e
venda de energia com prestação de garantia pela CPFL Energia à CPFL Brasil.
(vii) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2017101-E,

aos seus

representantes no Conselho de Administração da CPFL Renováveis S.A. (“CPFL Renováveis
S.A.”) a aprovação (a) da contratação da Siemens Gamesa para a prestação de serviços de
O&M, a serem prestados nos parques eólicos da CPFL Renováveis no Ceará (SIIF, Bons Ventos
e Rosa dos Ventos), em substituição à Suzlon, com valor nominal de até R$ 316.508.834,00
(trezentos e dezesseis milhões, quinhentos e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais); e (b) do
Plano de Recuperação proposto pela Siemens Gamesa, com valor de nominal de R$
73.835.865,00 (setenta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e
cinco reais). A presente deliberação substitui a deliberação desse Conselho de Administração
de 04 de agosto de 2017, sobre o mesmo tema.

(viii) Recomendou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2017100-E, aos seus
representantes na Diretoria Executiva da CPFL Brasil, a aquisição de Energia Incentivada com
50% (cinquenta por cento) de desconto em TUSD, com fiança corporativa a ser outorgada pela
CPFL Energia para a CPFL Brasil.
(ix) Aprovou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2017107-E, o orçamento da CPFL
Energia para os anos de 2018 a 2022.
(x) Aprovou, nos termos da Resolução de Diretoria nº 2017102-E, a outorga de garantia até
R$ 3.176.000.000,00 (três bilhões, cento e setenta e seis milhões de reais) por meio de aval ou
fiança da CPFL Energia, para financiamento de suas subsidiárias; e (ii) recomendou aos seus
representantes nos órgãos de administração das companhias controladas o voto favorável para
possível aprovação da contratação de Empréstimos em Moeda Estrangeira com base na Lei
4.131/62 com CDI swap (bem como a cessão deste swap como garantia); emissão de
debêntures ou outras operações de capital de giro, qualquer uma delas nas seguintes condições:
montante até R$ 3.176.000.000,00 (três bilhões, cento e setenta e seis milhões de reais), ou
valor equivalente em outras moedas, com prazo médio inferior a 3 (três) anos, com a garantia da
CPFL Energia sendo que a soma dos limites individuais descritos abaixo não pode exceder o
valor global aprovado, do seguinte modo:
(ii.i) Para CPFL Paulista: até R$ 1.426.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e seis
milhões de reais);
(ii.ii) Para CPFL Piratininga: até R$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais);
(ii.iii) Para RGE: até R$ 696.000.000,00 (seiscentos e noventa e seis milhões de reais);
(ii.iv) Para RGE Sul: até R$ 221.000.000,00 (duzentos e vinte e um milhões de reais);
(ii.v) Para a CPFL Geração: até R$ 191.000.000,00 (cento e noventa e um milhões de reais);
(ii.vi) Para a CPFL Brasil: até R$ 116.000.000,00 (cento e dezesseis milhões de reais);
(ii.vii) Para CPFL Jaguari: até R$ 194.000.000,00 (cento e noventa e quatro milhões de reais);
(ii.viii) Para CPFL Serviços: até R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais);
(ii.ix) Para Paulista Lajeado: até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
(ii.x) Para CPFL Eficiência Energética S.A.: até R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de
reais); and
(ii.xi) Para CPFL GD S.A.: até R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais)

(xi) Ratificou os termos da Resolução de Diretoria nº 2017094-E, que aprovou o aumento do
capital social da CPFL Brasil, com a emissão de 1.500 (um mil e quinhentas) novas ações
ordinárias, nos termos do artigo 169 da Lei nº 6404/76, mediante a capitalização da reserva de
lucros, no montante de R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais), e, consequentemente alteração
da redação do artigo 5º do Estatuto Social da CPFL Brasil.
Na sequência, foram realizadas as seguintes apresentações: (a) DG Projeto Minas; (b)
Resultados Mensais; (c) Demonstrativos Trimestrais (ITR); (d) Acompanhamento do
Desenvolvimento de Negócios (e) Relatório Mensal de Saúde e Segurança; e (f) Pipeline de
novembro a fevereiro.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes e pelo
Secretário. Sr. Yuhai Hu (Presidente da Mesa), Sr. Daobiao Chen, Sr. Andre Dorf, Sr. Yang Qu,
Sr. Yumeng Zhao, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes, Sr. Gustavo Sablewski
(Secretário).
Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em Livro Próprio de reuniões do
Conselho de Administração.

Campinas, 09 de novembro de 2017.
Beijing, 10 de novembro de 2017.

Yuhai Hu
Chairman/Presidente

Gustavo Sablewski
Secretary/Secretário

