
 

BRASKEM 

 

 

NOTICE TO SHAREHOLDERS 

 

Braskem S.A. ("Braskem" or "Company"), in the context of the Annual and Extraordinary 

General Meeting to be held on April 26, 2023 ("Meeting"), hereby informs its 

shareholders and the market in general that its shareholder GERAÇÃO FUTURO L. PAR 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ("Shareholder") has indicated Mr. Wilfredo João 

Vicente Gomes and Ms. Iêda Aparecida de Moura Cagni as candidates for effective 

and alternate members, respectively, to integrate the slate of candidates of eventual 

separate election of the Company's Fiscal Council at the Meeting, by holders of preferred 

shares, under the terms of article 161, paragraph 4, item "a", of the Brazilian Corporate 

Law. The resumes and other information about the indicated candidates are part of this 

notice to shareholders in the form of Exhibit I. 

 

Pursuant to article 37, I, of the Resolution of the Securities and Exchange Commission 

of Brazil (CVM) No. 81 of March 29, 2022 ("RCVM 81"), the Shareholder requested the 

inclusion of the candidates identified above in the Remote Voting Bulletin related to the 

Meeting ("Bulletin"). Therefore, considering that the Shareholder complies with the 

participation requirements set forth in RCVM 81, the Company informs that the Bulletin 

disclosed on this date already contemplates the possibility of separate election of 

members of the Fiscal Council by shareholders holding preferred shares and the names 

of the candidates nominated. 

 

The Company will also include such names in the Proxy Card for holders of American 

Depositary Receipts - ADR. 

 

The Company's Investor Relations Department is at your disposal for any clarifications 

that may be necessary. 

 

Camaçari/BA, March 24, 2023. 

 

Pedro van Langendonck Teixeira De Freitas 

Investor Relations Officer  
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Wilfredo Gomes/  

WILFREDO JOÃO VICENTE 

GOMES 
Florianópolis - Santa Catarina - Brazil 

 

 
Brazilian businessman, 53 years old, born in Santa Catarina on July 

4, 1969, in Florianópolis (SC), one of the most beautiful cities and 

islands located at the south of the country. He conquered the world 

from an early age. 

 

Protagonist in all the projects in which he participates, whether 

personal and professional. He has a distinguished and qualified 

presence in the most diverse domains and segments. With 

connections around over the world, he always seeks to be updated 

on what is new and different, to become an entrepreneur. 

 

Family Life 

Father of Wilfredo Gomes Filho (7 years old), son of former state 

deputy and mayor Walter Gomes and Nilma Gomes, brother of 

Walter and Vitor, and uncle of Walter Gomes Neto. 

With an aggregating profile, he enjoys socializing with family and 

friends whenever he is in Santa Catarina. Even though he has an 

urban and connected lifestyle, he does not give up contact with 

nature. 

 

Friendships  
 

From an early age, he discovered the value of a good friendship and 

spared no effort to win great and valuable friends across the four 

corners of the world, cultivating these friendships with genuine 

dedication. Today, he has thousands of friends in the most different 

places, in the most diverse countries. All close and connected, even 

bein in Florianópolis, São Paulo, New York, Rio de Janeiro, Paris, 

Brasilia, or Morocco. To paraphrase Thomas Friedman, when it 

comes to this aspect of life, the “world is flat”. 

From ministers to state senators, passing through influential 

businessmen, journalists and renowned publicists, the attention is 

always the same. 

The circle of friendships is very diverse, from the former mayor of 

New York Rudolph Giuliani to the President of the STF (Federal 

Supreme Court) Minister José Dias Toffoli and the Governor of 

São Paulo João Dória Jr., to the businessman Lírio Parisotto, the 

president of the Brasilinvest Group Mário Garnero, the son of the 

former president of France Pierre Sarkozy, and BBC London 

journalist Lucas Mendes, to name a few examples. 



Wilfredo Gomes/  

The pleasure of meeting people with diverse interests always moves his actions towards this 

direction. 

Thenceforth arose many good moments, successful partnerships, new friendships, and 

everything that a good network brings, such as transforming contacts into business. 

 

 

Professional Life 

During the last 30 years, he has always sought to update himself, pursing complete and 

continuous knowledge, either through academic training or through the various courses he has 

taken in Brazil and abroad. 

 

He studied Administration at the Federal University of Santa Catarina between 1986 and 1990, 

and graduated in Finance and Control at FEAN-SC. 

 

In 1996, he spent the year studying at IES – International School, affiliated with New York 

University. 

 

In 2007, he was selected to attend the prestigious MBA at Chicago University (London 

Campus), however, due to professional commitments, he was unable to continue. 

 

In 2012, he completed a Specialization in Corporate Governance at Fundação Dom Cabral and, 

subsequently, a Specialization in Board Governance Course in 2013. 

 

All this training leveraged his performance in initiatives and projects in the areas of 
Communication and Strategic Planning. 

 

Already in his full business capacity, he used all his experience to enhance his participation on 

the board of directors of companies. 

 

Since 2003, he has been in command of Multicorp Holding, which brings together the 

companies OneWG Multicomunicação, the largest advertising agency in Santa Catarina (CEO 

from 1986 to 2003); Multilíderes - LIDE SC (group of leaders of the largest companies in the 

State); a member of LIDE Brasil; and Multicompany, which participates in real estate ventures 

and equity funds. 

 

He also served as an Independent Director of CELESC (Santa Catarina Power Plants) from 

2014 to 2015, and of AES Eletropaulo of São Paulo from 2016 to 2017, appointed by the 

minority shareholders led by the Geração LPAR fund. He is currently a member of the Fiscal 

Council at BRADESPAR and a member of the Fiscal Council of Eternit S/A. 

 

With more than 30 years of experience in the management, administration and execution of 

publicity and advertising projects, he achieved prominence by directing several companies in 

the sector with several partnerships. Among them is Eugênio WG / DDB, from 2000 to 2002, in 

which he was a partner of Nizan Guanaes of the ABC holding company, which controlled the 

DDB Group in Brazil. 

 

During the period when he managed the advertising agency OneWG, he worked with a variety 

of businesses of large national and international private groups, standing out for his known 

resourcefulness in articulating with a wide range of organizations in the public and private 

sectors, as well as with professionals from different areas, cultures and countries.  



Wilfredo Gomes/  

This is one of its most recognized assets in the markets in which he operated until today, 

reinforcing his experience in participating in national and international projects. 

 

Institutional 
Year after year, his activities also expanded in the institutional sector. The experience acquired 

in the political and communication segments for decades, together with mastering business 

dynamics, formed a strong basis for his participation in cross-cutting initiatives involving the 

public and private circles. 

 

The resourcefulness in different sectors of the government (state, national, as well as in other 

countries), combined with the ability to articulate different interests in projects and foster new 

business, has been developing over time. Today, without a doubt, this is one of the highlights of 

his entire professional career. 

 

When looking at his participation in so many diverse fronts and initiatives, it shows a focus not 

only on his own business, but a greater engagement in issues that can make the world a better, 

richer and more exciting place for people. 



Wilfredo Gomes/  

 

WILFREDO JOÃO VICENTE GOMES 

Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 

3600 Torre A Apto 301 

Agronômica/ Florianópolis 

CEP 88025-201 – Santa Catarina – Brasil 

RG: 1.376.630-9 SSP/SC 

CPF: 591.561.989-49 

Passport: FP283395 – 22/02/2016 a 21/02/2026 

Diplomatic Registration at the Ministry of Foreign  

Affairs: CH35.456-2 - 03/12/2021 



 

  



 



 



IÊDA CAGNI 
ieda@cagni.com.br | +55 (61) 99986-2413 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Fundação Getúlio Vargas 

Mestrado profissional em Administração Pública. 2020 

Fundação Getúlio Vargas 

Pós-graduação latu sensu em Administração Pública - CIPAD, 

2013 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Faculdade Processus 

Pós-graduação latu sensu em Direito Público, 2006 

Faculdade de Direito de Anápolis (FADA) 

Graduação em Direito, 1998 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

Curso para Conselheiro de Administração, 2022

The Climate Reality Project

Reality Leadership Corps Training, 2022

The University of Chicago 

Gestão de Riscos e Tomada de Decisões Financeiras, 2021 

Instituto Universitário de Lisboa – ICTE-IUL 

Inovação e Gestão Pública, 2019 e 2021

Embasa 

Evento Lei 13.303/16 e Estatuto da Embasa, 2018 

Universidade Corporativa Banco do Brasil 

Alta Administração em Foco, 2018 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

“Melhores  práticas   de   Governança   para   Conselho de 
Administração, Fiscal e Diretorial" in Company Serpro, 2017

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

Conselho Fiscal  na  Prática  –  6ª  Edição,  2017 

International Association Of Coaching (IAC) and 

Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC) 

Professional Public Coach Certification - PPCC, 2017 

Columbia SIPA / Columbia Global Centers 

Leadership In a Challenging Century, 2017 

Amana-Key 

APG Gestão Pública Amana-Key, 2017

IDIOMAS 

Inglês 

Intermediário 

Espanhol 

Básico 

30 de maio de 1974 | Identidade 18.187 – OAB/GO | SQS 102, Bloco G, apto 601 – Brasília/DF 

+55 (61) 99986-2413 | 3034-2413 | 3412-2804 | Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN/ME (Órgão de origem)

mailto:ieda@cagni.com.br


EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários S.A (BB DTVM) controlada pelo 

Banco do Brasil S/A 

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL 

De 2016 a 2018 

Valores Mobiliários S.A (BB DTVM) controlada pelo 
Banco do Brasil S/A 

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL 

De 2016 a 2018 

SERPRO – SERVIÇO FEDERAL DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS 

MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

De 2015 a 2020 

VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovia S/A 

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL 

De 2014 a 2015 

UNIMED ANÁPOLIS/GO 

ADVOGADA 

De 2003 a 2006

Assessorou diretamente a Diretoria em   todos   os 

assuntos, especialmente na área de gestão. Coordenou o  

Setor de Cobrança, prestou consultoria e assessoria jurídica, 

atuando como advogada na área de plano de saúde, 

cooperativas e defesa do consumidor, atuou junto às Justiças 

Federal, Estadual, Trabalhista e Juizados Especiais.

IMOBILIÁRIA AM3 

ADVOGADA 

De 2003 a 2006 

Assessorou diretamente o Presidente na tomada de decisões, 

especialmente de gestão. Coordenou e prestou assessoria 

jurídica,   atuando   como   advogada   na   área de cobrança 

imobiliária e administrativa, junto às Cortes de Arbitragem 

junto às Cortes de Arbitragem, Justiças Federal, Estadual, 

Trabalhista e Juizados Especiais. 

SECOVI – SINDICATO DA HABITAÇÃO 

ADVOGADA 

De 2002 a 2006 

Assessorou diretamente o Presidente, especialmente na área 

de gestão. Coordenou e prestou assessoria jurídica junto aos 

associados, atuando como advogada na área de cobrança, 

imobiliária e administrativa, junto às Cortes de Arbitragem 

junto às Cortes de Arbitragem, Justiças Federal, Estadual, 

Trabalhista e Juizados Especiais. 

PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

CONSELHEIRA DE ADMINISTRAÇÃO

Desde julho de 2022

BANCO DO BRASIL - BB S.A. 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Desde maio de 2021 

MEMBRO DO CORIS (Comitê de Riscos e Capital)

Desde maio de 2021 

MEMBRO DO COSEM (Comitê de Sustentabilidade Empresarial) 

Desde dezembro de 2021 

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL - SUPLENTE 

De 2016 a 2021

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL -
PGFN/Ministério da Economia

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL 

Desde 2008 | Nomeações, Cargos e Funções: 101.6

Ocupa, desde janeiro de 2016, o cargo de Diretora 
de Gestão Corporativa, sendo responsável pela área 

de gestão da PGFN, competindo planejar, coordenar e 
supervisionar as atividades internas de orçamento, 
programação, execução financeira, convênios, licitações e 
contratos, administração patrimonial e modernização 
administrativa em articulação com as unidades da 
Procuradoria.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – AGU 

SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

De 2020 a 2022
Ocupou o   cargo   de   Secretária-Geral   de   Administração 
da AGU, sendo responsável pela área de gestão da 
instituição, competindo assistir e orientar o Advogado- Geral 
da União nas atividades relacionadas à administração 
patrimonial, orçamento, contabilidade, finanças, 
administração de recursos de informação e informática, 
recursos humanos e organização e inovação institucional, em 
articulação   com as   demais unidades da AGU.

EMBASA – EMPRESA BAIANA DE 
ÁGUA E SANEAMENTO S/A 

MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

De 2018 a 2021 



BRASKEM S.A. 

ITENS 7.3 A 7.6 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 

Candidata Indicada como Suplente do Conselho Fiscal 

7.3  Dados Cadastrais e experiência profissional: 

Nome Data de Nascimento Idade Profissão 

Iêda Aparecida de Moura Cagni 30/05/1974 48 Advogada 

CPF ou Passaporte (PAS) Cargo Eletivo Ocupado Data de Eleição Data de Posse 

820.132.251-72 Conselheira Fiscal Suplente 12/04/2023  

Prazo do Mandato 
Outros Cargos e Funções 
Exercidas na Companhia 

Indicação se foi Eleito pelo Controlador 

Um ano Não se aplica Não 

Indicação se é Membro Independente Número de Mandatos Consecutivos 

Sim Não se aplica  

Experiência Profissional 

Procuradora da Fazenda Nacional desde 2008, atualmente exerce o cargo de Secretária-Geral de 
Administração da Advocacia-Geral da União – AGU e ocupa o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração do Banco do Brasil e Conselheira de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; 
Mestre em Gestão Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), é Especialista em Administração Pública pela FGV, Pós-graduada em Direito Público 
pela Faculdade Processus, Graduada em Direito pela Faculdade de Anápolis (GO) e também fez o curso de 
Gestão de Riscos e tomada de decisão financeira pela The University of Chicago, Inovação e Gestão Pública 
pelo Instituto Universitário de Lisboa – ICTE-IUL, dentre outros. Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
atuou como Diretora de Gestão Corporativa e como Coordenadora-Geral de Administração; como conselheira 
atuou nos Conselhos de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO e da 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA, e, ainda, como conselheira fiscal da BB Gestão de 
Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (BB DTVM), controlada pelo Banco do Brasil, e 
na Valec-Engenharia, Construções e Ferrovia e Banco do Brasil. A Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni 
declarou que atende aos critérios de independência contidos no artigo 36, §1º do Decreto nº 8.945/2016 e no 
Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa, qualificando-se, portanto, como Conselheira 
Independente à luz das referidas normas e declarou-se como Pessoa Exposta Politicamente, nos termos do 
disposto no anexo A da Resolução CVM nº 50/2021. 

Declaração de Eventuais Condenações 

Iêda Aparecida de Moura Cagni, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM, condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da 
Superintendência de Seguros Privados, nem qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou 
objeto de decisão final administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade 
profissional ou comercial qualquer. 

7.4  Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês 

estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais 

comitês ou estruturas não sejam estatutários: 

Não aplicável, dado que, atualmente, a conselheira indicada não integra comitê da companhia. 

7.5. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor: 



Não há relação de parentesco entre a conselheira indicada e os administradores do emissor. 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor: 

Não há relação de parentesco entre a conselheira indicada e os administradores do emissor; administradores 
das controladas, diretas ou indiretas, do emissor. 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores 

diretos ou indiretos do emissor: 

Não há relação de parentesco entre a conselheira indicada e os administradores do emissor ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas; controladores diretos ou indiretos do emissor. 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e 

indiretas do emissor: 

Não há relação de parentesco entre a conselheira indicada e os administradores do emissor; administradores 
das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor. 

7.6. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos 

exercícios sociais, entre administradores do emissor e: 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o 

emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por 

cento) do capital social: 

Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle 
mantidas entre a conselheira indicada (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos 
cargos na Companhia), o emissor e os controladores do emissor. 

b. controlador direto ou indireto do emissor 

Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle 
mantidas entre a conselheira indicada (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos 
cargos na Companhia), o emissor e os controladores do emissor. 

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou 

controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 

Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de controle 
mantidas entre a conselheira indicada (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos 
cargos na Companhia), o emissor, suas controladas ou controladores. 

 

 

______________________________________ 

Iêda Aparecida de Moura Cagni 



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Eu, Iêda Aparecida de Moura Cagni, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de 

identidade n. 18.187 expedida pela OAB/GO, inscrita no CPF/MF sob o n. 820.132.251-72, 

residente e domiciliada à SQS 102, Bloco G, apto 601, Brasília/DF, na forma do art. 2º do Anexo 

K da Resolução CVM 80/2022, declaro sob as penas da lei que, se vier a ser eleita para o cargo 

de Conselheira Fiscal Suplente da BRASKEM S.A., estarei apta a assinar o Termo de Posse a 

que se refere aquela norma, atestando que: (i) não estou impedida por lei especial, ou 

condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 

contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1° do artigo 

147 da Lei no. 6.404/76; (ii) não estou condenada a pena de suspensão ou inabilitação 

temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torna inelegível para os 

cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2o do artigo 

147 da Lei n°. 6.404/76; (iii) segundo meu melhor conhecimento, atendo ao requisito de 

reputação ilibada, estabelecido pelo parágrafo 3o do artigo 147 da Lei n. 0 6.404/76; e (iv) não 

ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não 

tenho, nem represento interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II 

do parágrafo 3° do art. 147 da Lei n° 6.404/76. 

Declaro, finalmente, sob as penas da lei, nos termos do art. 11 da Resolução CVM 81/2022 

(com redação dada pela Resolução CVM n° 51/2021) e nos termos dos itens 7.5 e 7.6 do 

formulário de Referência constante do Anexo C da Resolução CMV 59/2021, não possuir 

qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2° grau com administradores da 

BRASKEM S.A., suas controladas e seus controladores, bem como não possuir relação de 

subordinação, prestação de serviços ou controle, nos últimos três exercícios sociais, com 

sociedade controlada, controlador indireto ou direto, fornecedor, cliente, devedor ou credor 

da BRASKEM S.A. 

Brasília/DF, 20 de março de 2023. 

 

___________________________ 

Iêda Aparecida de Moura Cagni 

CPF 820.132.251-72 




