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MINUTES OF THE 458th MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON NOVEMBER 11th, 2021

ATA DA 458ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBERO DE 2021

1.
DATE, TIME AND PLACE: At 09:00 a.m., on
November 11th, 2021, at Gustavo Armbrust Street, 36,
10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106 in the
city of Campinas, State of São Paulo.

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze)
dias do mês de novembro de 2021, às 09h00, na
Rua Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, 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
CPFL Energia.

2.
CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do
Parágrafo 1º, do Artigo 18, do Estatuto Social da
CPFL Energia.

3.
ATTENDANCE: All the members of the Board
of Directors (“Board”), pursuant to caput, and
Paragraph 7th, of Article 18 of the Bylaws.

3.
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
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 Directors, with due abstentions from
voting, unanimously resolved as follows:

Examinadas e debatidas as matérias constantes
da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações
a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

(i) Take cognizance of the managerial highlights and
material facts occurred since the last Ordinary Meeting

(i) Conheceu dos destaques gerenciais e dos
assuntos relevantes ocorridos desde a última

of the Board of Directors, as reported by the Chief
Executive Officer.

Reunião Ordinária do Conselho de Administração
até a presente data, reportados pelo Diretor
Presidente.

(ii) To take cognizance of the report carried out by
the members of the Audit Committee ("CoAud"), which
recommended a favorable vote for the approval of all
deliberative matters analyzed at the 1st CoAud
Meeting, held on November 10th, 2021, and to take
cognizance of the quarterly report carried out by the
CoAud Members , with emphasis on (1) the election of
Mr. Marcelo Amaral Moraes as coordinator of CoAud;
(2) the analysis of the Quarterly Financial Information
and the proposal for hiring the companies for the
provision of independent auditing services and (3) the
request, by the members of the CoAud, of periodic
reports of the work carried out in relation to Information
Security and LGPD.

(ii) Tomou conhecimento do reporte realizado
pelos membros do Comitê de Auditoria (“CoAud”),
que recomendou voto favorável para aprovação de
todas as matérias deliberativas analisadas na 1ª
Reunião do CoAud, realizada em 10 de novembro
de 2021, e tomou conhecimento do reporte
trimestral realizado pelos Membros do CoAud,
com destaque (1) a eleição do Sr. Marcelo Amaral
Moraes como coordenador do CoAud; (2) a análise
das Informações Financeiras Trimestrais e
proposta de contratação das empresas para a
prestação dos serviços de auditoria independente
e (3) a requisição, pelos membros do CoAud, de
reportes periódicos dos trabalhos realizados com
relação a Segurança da Informação e LGPD.

(iii) To approve CPFL Energia Strategic Plan for the
period from 2022 to 2026, according to material filed
at the Company's headquarters.

(iii) Aprovou o Plano Estratégico da CPFL Energia
para o período de 2022 até 2026, conforme
material arquivado na sede da Companhia.

(iv) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Reference No. 2021008-NGFS,
the favorable vote to its representatives in the
deliberative bodies of CPFL Energias Renováveis
S.A. (“CPFL Renováveis”), to approve the cancellation
of (i) Code of Ethical Conduct, (ii) Ethics Committee,
(iii) Risk Management Policy and (iv) Corporate Risk
Map.

(iv) Recomendou, nos termos do Nº de
Referência 2021008-NGFS, o voto favorável aos
seus representantes nos órgãos deliberativos da
CPFL Energias Renováveis S.A. (“CPFL
Renováveis”), para aprovar o cancelamento do (i)
Código de Conduta Ética, (ii) Comitê de Ética, (iii)
Política de Gestão de Riscos e (iv) Mapa de Riscos
Corporativos.

(v) To approve, in terms of the Board of Executive
Officers’ Reference No. 2021011-NGFS, (i) the
CPFL Group's results guidelines to measure business
performance, (ii) the CPFL Energia's budget from
2022 to 2026, without prejudice to the budget of
subsidiaries CPFL Geração de Energia S.A. (“CPFL
Geração”),
CPFL
Renováveis
and
CPFL
Comercialização Brasil S.A. (“CPFL Brasil”) and (iii)
to
recommend the favorable vote to its
representatives in the deliberative bodies of Foz do
Chapecó Energia S.A. (“Foz do Chapecó”),
Chapecoense Geração S.A. (“Chapecoense”),
BAESA – Energética Barra Grande S.A. (“BAESA”),
CERAN – Companhia Energética Rio das Antas S.A.

(v) Aprovou, nos termos do Nº de Referência
2021011-NGFS, (i) as diretrizes de resultados do
Grupo CPFL para mensurar o desempenho dos
negócios, (ii) o orçamento da CPFL Energia de
2022 a 2026, sem prejuízo para o orçamento das
subsidiárias da CPFL Geração de Energia S.A.
(“CPFL Geração”), da CPFL Renováveis e da
CPFL Comercialização Brasil S.A. (“CPFL Brasil”)
e (iii) recomendou o voto favorável aos seus
representantes nos órgãos deliberativos da Foz do
Chapecó Energia S.A. (“Foz do Chapecó”),
Chapecoense Geração S.A. (“Chapecoense”),
BAESA – Energética Barra Grande S.A.
(“BAESA”), CERAN – Companhia Energética Rio

(“CERAN”), ENERCAN - Campos Novos Energia S.A.
(“ENERCAN”), Centrais Elétricas da Paraíba S.A. EPASA (“EPASA”) and Companhia Estadual de
Transmissão de Energia Elétrica S.A. – CEEE-T
(“CPFL Transmissão”), to approve the budget
considering the maximum limit value of OPEX and
CAPEX included in CPFL Group’s budget.

das Antas S.A. (“CERAN”), ENERCAN - Campos
Novos Energia S.A. (“ENERCAN”), Centrais
Elétricas da Paraíba S.A. - EPASA (“EPASA”) e
Companhia Estadual de Transmissão de Energia
Elétrica S.A. – CEEE-T (“CPFL Transmissão”),
para aprovação do orçamento considerando o
limite máximo do OPEX e CAPEX previsto no
orçamento do Grupo CPFL.

(vi) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Reference No. 202110-NGFS,
the favorable vote to its representatives in the
deliberative bodies of EPASA, for approval of the
OPEX supplementation, in order to support a level of
dispatch higher than budgeted for the year 2021.

(vi) Recomendou, nos termos do Nº de
Referência 202110-NGFS, o voto favorável aos
seus representantes nos órgãos deliberativos da
EPASA, para aprovação da suplementação de
OPEX, a fim de suportar um nível de despacho
superior ao orçado para o ano de 2021.

(vii) To ratify the election of Mr. Marcelo Moraes as
Coordinator of the Audit Committee, as per the
election held at the 1st Meeting of the Audit Committee,
held on November 10th, 2021.

(vii) Ratificou a eleição do Sr. Marcelo Moraes
como Coordenador do Comitê de Auditoria,
conforme eleição realizada na 1ª Reunião do
Comitê de Auditoria, realizada em 10 de novembro
de 2021.

(viii) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Reference No. 2021244-C, the
favorable vote to its representatives in the deliberative
bodies of the controlled companies listed bellow, to
approve the hiring of Call Center services for
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
S.A. (“RGE”), jointly as “Distribution Companies of
CPFL Group

(viii) Recomendou, nos termos do Nº de
Referência 2021244-C, o voto favorável aos seus
representantes nos órgãos deliberativos das
sociedades controladas listadas abaixo, para
aprovar a contratação de serviços de Call Center
para a 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”), em conjunto
“Distribuidoras do Grupo CPFL”.

For this case, all taxes and expenses are considered
included, for a period of 60 (sixty) months with annual
readjustment limited to the percentage of variation of
the IPCA in the period, considered from the date of
signing of the contract, with price date basis in August
2021.

Para este caso, consideram-se todos os impostos
e despesas inclusos, por um prazo de 60
(sessenta) meses, com reajuste anual limitado
pela variação do IPCA do período, considerado da
data de assinatura do contrato com data base de
preços em agosto/2021.

The value of the supplier can variate according to the
demand of each Distribution Companies of CPFL
Group, and can be freely rearranged among all the
Distribution Companies of CPFL Group above
mentioned and the hired supplier, as long as it does
not exceed the Global Value approved.

O valor do fornecedor pode variar conforme efetiva
demanda de cada Distribuidora do Grupo CPFL,
podendo ser livremente remanejado entre todas as
Distribuidoras do Grupo CPFL citadas acima e o
fornecedor contratado, desde que não seja
ultrapassado o Valor Global aprovado.

(ix) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Reference No. 2021040-C, the
favorable vote to its representatives in the deliberative
bodies of its subsidiaries companies listed below, for
the approval of execution of an amendment term to the
cleaning contract, to include the company CPFL Brasil
Varejista S.A. ("CPFL Varejista") and increase value
to the contract entered into CPFL Atende, CPFL
Brasil, Companhia Jaguari de Energia (“CPFL Santa
Cruz”), CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e
Comércio S.A. (“CPFL Serviços”), Companhia
Paulista de Força e Luz (“CPFL Paulista”), Companhia
Piratininga de Força e Luz (“CPFL Piratininga”), RGE
Sul Distribuidora de Energia S.A. (“RGE”), CPFL Total
Serviços Administrativos Ltda. (“CPFL Total”), CPFL
Eficiência Energética S.A. ("CPFL Eficiência"), CPFL
Energia S.A. ("CPFL Energia"), CPFL Transmissão
Piracicaba S.A. ("CPFL Piracicaba"), CPFL
Transmissão Morro Agudo S.A. ("CPFL Morro
Agudo"), CPFL Geração, CPFL Renováveis,
collectively “Companies of CPFL Group”, and the
supplier.

(ix) Recomendou, nos termos do Nº de
Referência 2021040-C, o voto favorável aos seus
representantes nos órgãos deliberativos das
subsidiárias listadas abaixo, para aprovação da
celebração de termo aditivo ao contrato de
limpeza, para inclusão da empresa CPFL Brasil
Varejista S.A. (“CPFL Varejista”) e acréscimo de
valor ao contrato celebrado entre a CPFL Atende,
CPFL Brasil, Companhia Jaguari de Energia
(“CPFL
Santa
Cruz”),
CPFL
Serviços,
Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. (“CPFL
Serviços”), Companhia Paulista de Força e Luz
(“CPFL Paulista”), Companhia Piratininga de Força
e Luz (“CPFL Piratininga”), RGE Sul Distribuidora
de Energia S.A. (“RGE”), CPFL Total Serviços
Administrativos Ltda. (“CPFL Total”), CPFL
Eficiência Energética S.A. (“CPFL Eficiência”),
CPFL Energia, CPFL Transmissão Piracicaba S.A.
(“CPFL Piracicaba”), CPFL Transmissão Morro
Agudo S.A. (“CPFL Morro Agudo”), CPFL
Geração, CPFL Renováveis, em conjunto
denominadas “Empresas do Grupo CPFL”, e o
fornecedor.

For this case all taxes and expenses are considered
included and remaining unchanged the other
conditions originally contracted.

Para este caso são considerados todos os
impostos inclusos, mantendo-se inalteradas as
demais condições comerciais originalmente
contratadas.

(x) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Reference No. 2021039-C, the
favourable vote to its representatives in deliberative
bodies of its subsidiaries RGE, NECT Serviços
Administrativos Financeiros Ltda. (“CPFL Finanças”),
NECT Serviços Administrativos de Recursos
Humanos Ltda. (“CPFL Pessoas”), NECT Serviços
Administrativos de Infraestrutura Ltda. (“CPFL Infra”),
NECT Serviços Administrativos de Suprimentos e
Logística Ltda. (“CPFL Supre”), CPFL Atende and
CPFL Santa Cruz, collectively “Companies of CPFL
Group”, to approve the execution of amendment for
value increase to the contracts of health plan services
entered into between the Companies of CPFL Group
and the suppliers.

(x) Recomendou, nos termos do Nº de
Referência 2021039-C, o voto favorável aos seus
representantes nos órgãos deliberativos das
subsidiárias RGE, NECT Serviços Administrativos
Financeiros Ltda. (“CPFL Finanças”), NECT
Serviços Administrativos de Recursos Humanos
Ltda. (“CPFL Pessoas”), NECT Serviços
Administrativos de Infraestrutura Ltda. (“CPFL
Infra”), NECT Serviços Administrativos de
Suprimentos e Logística Ltda. (“CPFL Supre”),
CPFL Atende e CPFL Santa Cruz, em conjunto
denominadas “Empresas do Grupo CPFL”, para
aprovar a celebração de termo aditivo para
acréscimo de valor aos contratos de serviços de
plano de saúde celebrados entre as Empresas do
Grupo CPFL e os fornecedores.

The value of the suppliers can variate according to the

O valor dos fornecedores pode variar conforme a

demand of each company, and can be freely
rearranged among the Companies of CPFL Group
mentioned above, as well as the supplier, as long as it
does not exceed the Global Value approved.

efetiva demanda de cada empresa contratante,
podendo ser livremente remanejado entre as
Empresas do Grupo CPFL citadas acima e o
fornecedor contratado, desde que não seja
ultrapassado o Valor Global aprovado.

(xi) To recommend, in terms of the Board of
Executive Officers’ Reference No. 2021030-NGFS,
the favorable vote to its representatives on the
competent deliberative bodies:
(1.1) of its subsidiaries described in the document filed
at the Company's headquarters, regarding the choice
of companies for the provision of audit services;

(xi) Recomendou, nos termos do Nº de
Referência 2021030-NGFS, o voto favorável aos
seus representantes nos órgãos deliberativos
competentes:
(1.1) de suas subsidiárias descritas no documento
arquivado na sede da Companhia, a respeito da
escolha das empresas para a prestação de
serviços de auditoria.
(1.2) de suas afiliadas EPASA, ENERCAN,
BAESA, Foz do Chapecó e Chapecoense, a
respeito da escolha, bem como da contratação da
empresa conforme aplicável para a prestação de
serviços de auditoria, considerando as sinergias
operacionais com o Grupo CPFL. A seleção e a
contratação da empresa para prestação de
serviços de auditoria serão realizadas de acordo
com deliberação dos membros dos órgãos da
Administração das afiliadas mencionadas nesse
item (1.2); e
(2) Aprovaram a contratação de serviços de
auditoria e tomaram conhecimento do valor
global a ser pago pela contratação.

(1.2) of its affiliates EPASA, ENERCAN, BAESA, Foz
do Chapecó and Chapecoense, regarding the choice,
as well as the hiring of the company as applicable for
the provision of audit services, considering the
operational synergies with the CPFL Group. The
selection and hiring of the company for the provision
of audit services will be carried out in accordance with
the deliberation of the members of the Administrative
bodies of the affiliates mentioned in this item (1.2); and

(2) To approve the hiring of audit services and to take
cognizance of the global value to be paid for the
contract.
The values of the suppliers can variate according to
the demand of each Company, and can be freely
rearranged among all the Companies of CPFL Group
above mentioned and the hired suppliers, as long as it
does not exceed the Global Value approved.

Os valores dos fornecedores podem variar de
acordo com a efetiva demanda de cada Empresa,
podendo ser reajustado livremente entre todas as
Empresas do Grupo CPFL acima mencionadas e
os fornecedores contratados, desde que não
ultrapasse o Valor Global aprovado.

(xii) To approve, in terms of the Board of Executive
Officers’ Reference No. 2021034-NGFS, the Annual
Corporate Events Calendar for 2022, comprising the
minimum information set out in the "Novo Mercado"
Regulation provided by B3 S.A. - "Brasil, Bolsa,
Balcão", as well as to acknowledge the dates for the
ordinary meetings of the Board of Directors and Fiscal
Council for 2022.

(xii) Aprovou, nos termos do Nº de Referência °
2021034-NGFS, o Calendário de Eventos
Corporativos 2022, contemplando as informações
mínimas estabelecidas pelo Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem
como tomou conhecimento das datas de
reuniões ordinárias do Conselho de Administração
e Conselho Fiscal para 2022.

(xiii) To take cognizance, in terms of the Board of
Executive Officers’ Reference No. 2021004-NGFS,

(xiii) Tomou conhecimento, nos termos do Nº
de Referência n° 2021004-NGFS, da atualização

of the updated value of Market Risk Limit of Trading
companies of CPFL Energia Group, according to the
approved risk methodology,.

do valor de Limite de Risco das empresas de
Comercialização do Grupo CPFL Energia, válido
durante 2022, conforme metodologia de risco
aprovada.

(xiv) To take cognizance, in terms of the Board of
Executive Officers’ Reference No. 2021038-Pi, of
the offer of UD/ER and OR overbalances, in the CPFL
Piratininga, Annual Tariff Adjustment – RTA of
October 2021 to reduce the consumer effect through
the following mechanisms:
(1) UD/ER in the value of R$ 73,044,663.66 (seventy
three million forty four thousand six hundred and sixty
three reais and sixty six cents);

(xiv) Tomou conhecimento, nos termos do Nº
de Referência n° 2021038-Pi, do oferecimento de
saldos de UD/ER e de OR no Reajuste Tarifário
Anual – RTA de outubro de 2021, da CPFL
Piratininga, para reduzir o efeito ao consumidor por
meio dos seguintes mecanismos:
(1) UD/ER no valor de R$ 73.044.663,66 (setenta
e três milhões quarenta e quatro mil seiscentos e
sessenta e três reais e sessenta reais e seis
centavos);
(2) outras Receitas não homologadas, no valor de
R$ 11.329.155,91 (onze milhões trezentos e vinte
e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e
noventa e um centavos); e
(3) o encaminhamento de carta à ANEEL, com a
proposta de diferimento, pelo Vice Presidente de
Operações Reguladas.

(2) other Non-approved Revenues, of R$
11,329,155.91 (eleven million three hundred and
twenty nine thousand one hundred and fifty-five reais
and ninety-one cents); and
(3) the forwarding of a letter to ANEEL, with the
proposal for deferment, by the Regulated Operations
Vice President.
(xv) To take cognizance of the monitoring of CPFL
Energia's Integrity Program indicators (KPIs).

(xv) Tomou conhecimento do monitoramento
dos indicadores do Programa de Integridade da
CPFL Energia.

(xvi) To take cognizance of the Analysis of Quarterly
Financial Information for the Third Quarter of 2021.

(xvi) Tomou conhecimento da Análise das
Informações Financeiras Trimestrais referentes ao
Terceiro Trimestre de 2021.

The following items were presented: (a) Monthly
Results (October/2021); (b) Toronto Project Report;
(c) Safety Report; (d) Business Development Follow
Up; and (e) Pipeline.

Foram realizadas as seguintes apresentações: (a)
Resultados Mensais (Outubro/2021); (b) Relatório
do Projeto Toronto; (c) Relatório de Segurança; (d)
Acompanhamento do Desenvolvimento de
Negócios; e (e) Pipeline.

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. Yuehui Pan, Mr. Hong Li, Mr. Zhao
Yumeng, 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. Yuehui Pan, Sr.
Hong Li, Sr. Zhao Yumeng, Sr. Gustavo Estrella,
Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes e
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
drawn up in the Board of Directors’ Meetings Book.

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

Campinas, November 11th, 2021.

Campinas, 11 de novembro de 2021.

Bo Wen
(Chairman//Presidente da Mesa)

Valter Matta
(Secretary//Secretário)

