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MINUTES OF THE 457th MEETING OF THE BOARD

ATA DA 457ª REUNIÃO DO CONSELHO DE

OF DIRECTORS

ADMINISTRAÇÃO
th

HELD ON OCTOBER 14 , 2021
1.

DATE, TIME AND PLACE: At 02:00 p.m., on

REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021
1.

DATA,

HORA

E

LOCAL:

Aos

14

October 14th, 2021, at Gustavo Armbrust Street, 36,

(quatorze) dias do mês de outubro de 2021, às

10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106 in the

14h00, na Rua Gustavo Armbrust, 36, 10º andar,

city of Campinas, State of São Paulo.

Nova Campinas, CEP 13025-106, na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

2.

CALL NOTICE: The meeting was called

pursuant to Paragraph

1st,

Article 18 of the Bylaws of

2.

CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do

Parágrafo 1º, do Artigo 18, do Estatuto Social da

CPFL Energia.

CPFL Energia.

3.

3.

ATTENDANCE: All the members of the Board

of Directors (“Board”), pursuant to caput, and
Paragraph

7th,

of Article 18 of the Bylaws.

PRESENÇAS: A totalidade dos membros

do Conselho de Administração (“Conselho”), na
forma do caput e Parágrafo 7º, do Artigo 18, do
Estatuto Social.

4.

PRESIDING BOARD: Chairman – Bo Wen

4.

MESA: Presidente – Bo Wen e Secretário

and Secretary – Valter Matta.

– Valter Matta.

5.

5.

MATTERS DISCUSSED AND RESOLUTION

TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:

ASSUNTOS

TRATADOS

E

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE
DE VOTOS:

The reading of the Agenda was waived as all those

Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de

present were aware of its contents. The Directors also

conhecimento

resolved that these minutes will be drawn up in

deliberado que a ata desta reunião será lavrada na

summary form, with the right to submit opinions and

forma

dissensions, which will be filed at the headquarters of

apresentação de manifestações e dissidências,

the Company, and with the publication of these

que ficarão arquivadas na sede da Companhia e

minutes without the signatures of the directors and the

aprovada sua publicação, com a omissão das

de

de

todos

sumário,

os

facultado

presentes.

o

direito

Foi

de

suppression

of

strategic

and/or

confidential

assinaturas dos conselheiros e a supressão de

information.

informações estratégicas e/ou confidenciais.

After discussing and examining the items on the

Examinadas e debatidas as matérias constantes

Agenda, the Directors, with due abstentions from

da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações

voting, unanimously resolved as follows:

a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

(i) Take cognizance of the managerial highlights and

(i) Conheceu dos destaques gerenciais e dos

material facts occurred since the last Ordinary Meeting

assuntos relevantes ocorridos desde a última

of the Board of Directors, as reported by the Chief

Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Executive Officer.

até a presente data, reportados pelo Diretor
Presidente.

(ii) To approve, in terms of the Board of Executive

(ii) Aprovou, nos termos da Resolução de

Officers’ Resolution NO. 2021291-C, the creation of

Diretoria N° 2021291-C, a criação da Política de

the Asset Management Policy of CPFL Group, which

Gestão de Ativos do Grupo CPFL, que irá

shall set the guidelines and the culture of management

estabelecer as diretrizes e a cultura de gestão de

of physical assets in Generation, Transmission and

ativos físicos das Companhias de Geração,

Distribution Companies.

Transmissão e Distribuição.

(iii) To approve the establishment of the Audit

(iii) Aprovou a instalação do Comitê de Auditoria,

Committee, an advisory body to the Board of Directors

órgão de assessoramento ao Conselho de

of the Company, as well as to approve:

Administração da Companhia, bem como aprovou:

(1) its Internal Regulation, according to document filed

(1) seu Regimento Interno, conforme documento

in the Company’s headquarters;

arquivado na sede da Companhia;

(2) its budget allocation for 2022; and

(2) sua destinação orçamentária para 2022; e

(3) the election, according to the BoD Chairman

(3) a eleição, de acordo com a indicação do

appointment, of the following members for the

Presidente do Conselho, dos seguintes membros

composition of the committee;

para a composição do comitê;

(3.a) Mr. Antonio Kandir, who also is an independent

(3.a) Sr. Antonio Kandir, que também é membro

member of CPFL Energia’s Board of Directors;

independente do Conselho de Administração da
CPFL Energia;

(3.b) Mr. Marcelo Moraes, who also is an independent

(3.b) Sr. Marcelo Moraes, que também é membro

member of CPFL Energia’s Board of Directors; and

independente do Conselho de Administração da
CPFL Energia; e

(3.c) Mr. Ricardo Florence dos Santos.

(3.c) Sr. Ricardo Florence dos Santos.

Regarding items (3.a) and (3.b), Messrs. Antonio

Em relação aos itens (3.a) e (3.b), os Srs. Antonio

Kandir and Marcelo Moraes abstained from voting,

Kandir e Marcelo Moraes se abstiveram de votar,

because they understood that there was a conflict of

por entenderem haver conflito de interesse, e

interes, and voted in favor and without restrictions in

votaram favoravelmente e sem restrições na

the election of Mr. Ricardo Florence dos Santos. The

eleição do Sr. Ricardo Florence dos Santos. Os

other Board Members voted in favor and without

demais

restrictions.

favoravelmente e sem restrições.

All members have recognized experience in corporate

Todos

accounting matters, pursuant to applicable Comissão

experiência em questões contábeis societárias,

de Valores Mobiliários (“CVM”) regulation and all

nos termos do regulamento aplicável da Comissão

members must fulfill a term of office until the first

de Valores Mobiliários ("CVM") e todos os

Ordinary Meeting of the Company's Board of Directors

membros devem cumprir mandato até a primeira

that occurs after the 2023 Annual General Meeting,

Reunião Ordinária do Conselho de Administração

according to Art. 16 of the Internal Regulation

da Companhia que ocorrer após a Assembleia

approved on item (1) above.

Geral Ordinária de 2023, nos termos do art. 16 do

Membros

os

do

membros

Conselho

possuem

votaram

reconhecida

Regimento Interno aprovado no item (1) acima.

The Audit Committee may start functioning on

O Comitê de Auditoria poderá começar a funcionar

November 2021 to analyze the Company’s 3rd quarter

em novembro de 2021 para analisar o Relatório

Preliminary Report.

Preliminar do 3º trimestre da Companhia.

(iv) To take cognizance of the monitoring of 2021

(iv) Tomou conhecimento do Plano de Auditoria

Internal Audit Plan, in which the Audit Plan status

Interna de 2021, em que foi apresentado o relatório

report for the period from January to August 2021 was

de status do Plano de Auditoria relativo ao período de

presented, as well as information on completed, ongoing

Janeiro a Agosto de 2021, bem como informações

and delayed action plans.

dos planos de ação concluídos, em progresso e
atrasados.

The following items were presented: (a) Corporate

Foram realizadas as seguintes apresentações: (a)

Risk Map; (b) Strategic Plan; (c) Toronto Project

Mapa de Risco Corporativo; (b) Plano Estratégico;

Report; (d) Gameleira Project Status Report; (e)

(c) Relatório do Projeto Toronto; (d) Relatório de

Monthly Results (September/2021); (f) People Safety

Status do Projeto Gameleira; (e) Resultados

Report; (g) Business Development Follow Up; and (h)

Mensais

Pipeline.

Segurança de Pessoas; (g) Acompanhamento do

(Setembro/2021);

(f)

Relatório

Desenvolvimento de Negócios; e (h) Pipeline.

de

6. CLOSURE: With no business to be further

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a

discussed, the meeting was closed and these minutes

tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a

were drawn up, read, approved and signed by all

presente ata que foi lida, aprovada e assinada por

present members and the secretary. Mr. Bo Wen

todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr.

(Chairman), Mr. Yuehui Pan, Mr. Hong Li, Mr. Zhao

Bo Wen (Presidente da Mesa), Sr. Yuehui Pan, Sr.

Yumeng, Mr. Gustavo Estrella, Mr. Antonio Kandir, Mr.

Hong Li, Sr. Zhao Yumeng, Sr. Gustavo Estrella,

Marcelo Amaral Moraes and Mr. Valter Matta

Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes e

(Secretary).

Sr. Valter Matta (Secretário).

For legal implications, the Portuguese version shall

Para efeitos legais, a versão em português deverá

prevail.

prevalecer.

I hereby certify that this is copy of the original minutes

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro

drawn up in the Board of Directors’ Meetings Book.

próprio.

Campinas, October 14th, 2021.

Campinas, 14 de outubro de 2021.

Bo Wen

Valter Matta

(Chairman//Presidente da Mesa)

(Secretary//Secretário)

