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MINUTES OF THE 417th MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON JULY 2nd, 2020

ATA DA 417ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2020

1.
DATE, TIME AND PLACE: At 12:05 p.m., on
nd
July 2 2020, at Jorge de Figueiredo Correa Street,
1632 - parte - Jardim Professora Tarcília, ZIP code
13087-397, in the City of Campinas, State of São
Paulo.

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 2 (dois) dias
do mês de julho de 2020, às 12h05, na Rua Jorge
de Figueiredo Correa, 1632 - parte - Jardim
Professora Tarcília, CEP 13087-397, na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

2.
CALL NOTICE: The meeting was called
pursuant to Paragraph 3rd, Article 17 of the Bylaws of
CPFL Energia.

2.
CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do
Parágrafo 3º, do Artigo 17, do Estatuto Social da
CPFL Energia.

3.
ATTENDANCE: All the members of the
Board of Directors (“Board”), pursuant to Paragraph
7th, Article 17 of the Bylaws.

3.
PRESENÇAS: A totalidade dos membros
do Conselho de Administração (“Conselho”), na
forma do Parágrafo 7º, do Artigo 17, do Estatuto
Social.

4.
PRESIDING BOARD: Chairman – Bo Wen
and Secretary – Valter Matta.

4.
MESA: Presidente – Bo Wen e Secretário
– Valter Matta.

5.
MATTERS DISCUSSED AND RESOLUTION
TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

5.
ASSUNTOS
TRATADOS
E
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE
DE VOTOS:

The reading of the Agenda was waived as all those
present were aware of its contents. The Directors also
resolved that these minutes will be drawn up in
summary form, with the right to submit opinions and
dissensions, which will be filed at the headquarters of
the Company, and with the publication of these
minutes without the signatures of the directors and the
suppression of strategic and/or confidential
information.

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 ficarão arquivadas na sede da Companhia e
aprovada sua publicação, com a omissão das
assinaturas dos conselheiros e a supressão de
informações estratégicas e/ou confidenciais.

After discussing and examining the items on the
Agenda, the following items were known and
presented to the Directors:

Examinadas e debatidas as matérias constantes
da Ordem do Dia, foram conhecidos e
apresentados os itens a seguir ao Conselho:

(i) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Resolution No. 2020117-C, the

(i) Recomendou, nos termos da Resolução de
Diretoria n° 2020117-C, o voto favorável aos seus

favorable vote to its representatives in the deliberative
bodies of its controlled companies as below, to
approve the execution of Amendments to the
15KV/24,2KV Recloser supply Contracts, entered by
Companhia Paulista de Força e Luz (“CPFL Paulista”),
Companhia Piratininga de Força e Luz (“CPFL
Piratininga”), Companhia Jaguari de Energia ("CPFL
Santa Cruz") and RGE Sul Distribuidora de Energia
SA (“RGE”).

representantes nos órgãos deliberativos de suas
companhias controladas abaixo listadas, para
aprovar a celebração de termo aditivo aos
contratos de fornecimento de Religadores de
15KV/24,2KV, celebrados por Companhia Paulista
de Força e Luz (“CPFL Paulista”), Companhia
Piratininga de Força e Luz (“CPFL Piratininga”),
Companhia Jaguari de Energia (CPFL Santa
Cruz") e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
(“RGE”).

(ii) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Resolution No. 2020143-C, the
favorable vote to its representatives in the deliberative
bodies of the Distribution Companies of CPFL Group
(“Distribution Companies”) below mentioned for:
(a) approve the adhesion to the terms of ANEEL
Normative Resolution No. 885/2020 ("Normative
Resolution"), published on June 23rd, 2020, referring
to fundraising through the “COVID Account”, for the
Distribution Companies, exclusively related to:

(a.ii.3) Neutrality; and
(a.ii.4) Over-contracting.
The value shall be distributed among the Distribution
Companies: Companhia Paulista de Força e Luz
(“CPFL Paulista”), Companhia Piratininga de Força e
Luz (“CPFL Piratininga”), Companhia Jaguari de
Energia (“CPFL Santa Cruz”), RGE Sul Distribuidora
de Energia SA (“RGE”).
(b) to approve the undertaken of the integrality of the
obligations referring to this Normative Resolution;

(ii) Recomendou, nos termos da Resolução de
Diretoria n° 2020143-C, o voto favorável aos seus
representantes nos órgãos deliberativos das
Distribuidoras do Grupo CPFL (“Distribuidoras”)
abaixo indicadas para:
(a) aprovar a adesão aos termos da Resolução
Normativa ANEEL nº 885/2020 ("Resolução
Normativa"), publicada em 23 de junho de 2020, e
respectiva captação de recursos por meio da
“Conta-COVID”,
para
as
Distribuidoras,
exclusivamente ao que se refere:
(a.i) a cobertura dos efeitos de postergações de
processos tarifários até 30 de junho de 2020;
(a.ii) aos impactos de redução de mercado e da
queda de arrecadação, lastreados pelos
seguintes ativos regulatórios:
(a.ii.1) Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da “Parcela A” (“CVA”), a ser
constituída até maio de 2020;
(a.ii.2) Conta de Compensação de Variação de
Valores de Itens da “Parcela A” (“CVA”) a ser
constituída até dezembro de 2020;
(a.ii.3) Neutralidade; e
(a.ii.4) Sobrecontratação.
O valor deverá ser distribuído entres as
Distribuidoras: Companhia Paulista de Força e Luz
(“CPFL Paulista”), Companhia Piratininga de Força
e Luz (“CPFL Piratininga”), Companhia Jaguari de
Energia (“CPFL Santa Cruz”), e RGE Sul
Distribuidora de Energia S.A. (“RGE”).
(b) aprovar a assunção da integralidade das
obrigações previstas na Resolução Normativa;

(c) to approve the acceptance of the provisions of
Decree 10.350 of 2020, as well the signing of the Term
of Acceptance of such provisions, according to Annex

(c) aprovar a aceitação às disposições do Decreto
nº 10.350 de 2020, bem como a celebração do
Termo de Aceitação a tais disposições, conforme

(a.i) coverage of the effects of tariff postponement
processes until June 30th, 2020;
(a.ii) impacts of energy market reduction and
collection decrease, pegged by the following
regulatory assets:
(a.ii.1) the Variation Account of “Parcel A” (“CVA”)
to be constituted until May, 2020;
(a.ii.2) the Variation Account of “Parcel A” (“CVA”)
to be constitute until December, 2020;

1 of said Normative Resolution; and
(d) to authorize that all acts necessary for the
adhesions and provisions related to Normative
Resolution be performed on behalf of all Distribution
Companies by their Executive Officer, Mr. André Luiz
Gomes da Silva, representing them individually and
severally, in accordance with the exception set forth in
their respective Bylaws, with powers to execute
documents in general, declarations, terms and
contracts of any nature as long as they are related to
the purposes of the adhesions, object of Normative
Resolution, including, but not limited to, the execution
of the respective Terms of Acceptance and provisions
of Decree No. 10,350/2020, according to Annex 1 of
the Normative Resolution.

Anexo 1 da Resolução Normativa; e
(d) autorizar que todos os atos necessários às
adesões e medidas previstas na Resolução
Normativa sejam praticados em nome das
Distribuidoras pelo seu Diretor Executivo, Sr.
André Luiz Gomes da Silva, representando-as
individual e isoladamente, em conformidade com a
exceção prevista nos respectivos Estatutos
Sociais, podendo este assinar documentos em
geral, declarações, termos e contratos de qualquer
natureza desde que sejam relacionados aos fins
das adesões, objetos da Resolução Normativa,
incluindo-se, mas não se limitando, a assinatura
dos respectivos Termos de Aceitação e
disposições do Decreto nº 10.350/2020, conforme
Anexo 1 da Resolução Normativa.

6. CLOSURE: With no business to be further
discussed, the meeting was closed and these minutes
were drawn up, read, approved and signed by all
present members and the secretary. Mr. Bo Wen
(Chairman), Mr. Shirong Lyu, Mr. Hong Li, Mr. Yang
Qu, Mr. Anselmo Henrique Seto Leal, Mr. Yumeng
Zhao, Mr. Gustavo Estrella, Mr. Antonio Kandir, Mr.
Marcelo Amaral Moraes and Mr. Valter Matta
(Secretary).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que foi lida, aprovada e assinada por
todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr.
Bo Wen (Presidente da Mesa), Sr. Shirong Lyu, Sr.
Hong Li, Sr. Yang Qu, Sr. Anselmo Henrique Seto
Leal, Sr. Yumeng Zhao, Sr. Gustavo Estrella, Sr.
Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes e Sr.
Valter Matta (Secretário).

For legal implications, the Portuguese version shall
prevail.

Para efeitos legais, a versão em português deverá
prevalecer.

I hereby certify that this is copy of the original minutes
drawn up in the Board of Directors’ Meetings Book.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro
próprio.

Campinas, July 2nd, 2020.

Campinas, 2 de julho de 2020.

Bo Wen

Valter Matta
(Secretary)

