
Assunto: RES: Licenciamento EÓLICA Bojuru

De: Stela Zanche�n - VILCO Energias Renováveis <stela.zanche�n@vilco.com.br>

Data: 23/05/2018 15:24

Para: "'Felipe Nabuco'" <felipe.araujo@ibama.gov.br>

CC: "'Paula Chaves'" <paula.chaves@vilco.com.br>, 'Sérgio Costa - VILCO Energias Renováveis'

<sergio.costa@vilco.com.br>, <hevila.cruz@ibama.gov.br>, "'Eduardo-WagnerSilva'" <Eduardo-

Wagner.Silva@ibama.gov.br>, <wagner.ambiental@gmail.com>

Prezado Felipe, Boa tarde,

Como enviamos a documentação por Correios, não recebemos um protocolo.
Envio o número do processo e a tela do SEI a que temos acesso.

Número do Processo: 01420.001933/2017-92

Obrigada pela atenção,

Saudações / Best Regards,

- - - - - -

De: Felipe Nabuco [mailto:felipe.araujo@ibama.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de maio de 2018 15:14
Para: stela.zanche�n@vilco.com.br
Cc: 'Paula Chaves'; 'Sérgio Costa - VILCO Energias Renováveis'; hevila.cruz@ibama.gov.br; 'Eduardo-WagnerSilva';
wagner.ambiental@gmail.com
Assunto: Re: Licenciamento EÓLICA Bojuru

Prezada Stela,
vc pode nos passar cópia do protocolo junto à FCP?

a�,

Felipe Nabuco
Analista Ambiental
Divisão de Licenciamento ambiental de energia nuclear, térmica, eólica e de outras fontes alterna�vas
Diretoria de Licenciamento Ambiental / IBAMA
(61) 3316-1177

Em 23/05/2018 09:24, Stela Zanche�n - VILCO Energias Renováveis escreveu:

Prezado Felipe, Bom dia,

Agradecemos pelo retorno e encaminhamento da questão,
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Saudações / Best Regards,

- - - - - -

De: Felipe Nabuco [mailto:felipe.araujo@ibama.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 22 de maio de 2018 17:57
Para: stela.zanche�n@vilco.com.br
Cc: 'Paula Chaves'; 'Sérgio Costa - VILCO Energias Renováveis'; hevila.cruz@ibama.gov.br; Eduardo-
WagnerSilva; Eduardo-WagnerSilva
Assunto: Re: Licenciamento EÓLICA Bojuru

Prezada Stela,

ainda nesta semana encaminharemos o�cio ao IPHAN e FCP solicitando um status e reiterando o
andamento dos processos de envio do TRE e da resposta sobre o plano de trabalho, respec�vamente.

A�,

Felipe Nabuco
Analista Ambiental
Divisão de Licenciamento ambiental de energia nuclear, térmica, eólica e de outras fontes alterna�vas
Diretoria de Licenciamento Ambiental / IBAMA
(61) 3316-1177

Em 18/05/2018 14:41, Stela Zanche�n - VILCO Energias Renováveis escreveu:

Prezado Felipe, Boa tarde,

Agradecemos o rápido retorno. Como o assunto não é urgente, aguardamos seu retorno ao
IBAMA.

Tenha um bom final de semana.

Saudações / Best Regards,

- - - - - -
-----Mensagem original-----
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De: Felipe.Araujo@ibama.gov.br [mailto:Felipe.Araujo@ibama.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de maio de 2018 04:37
Para: Stela Zanche�n - VILCO Energias Renováveis
Cc: 'Felipe Nabuco'; 'Paula Chaves'; 'Sérgio Costa - VILCO Energias Renováveis'
Assunto: Re: Licenciamento EÓLICA Bojuru

Olá Stela,
Estou fora do Ibama nesta semana. Se for algo urgente, indico tratar diretamente com o
chefe da nossa coordenação Eduardo Wagner no telefone (61) 3316-1750, ok?

A�

Felipe

Quo�ng Stela Zanche�n - VILCO Energias Renováveis 
<stela.zanche�n@vilco.com.br>:

> Prezado Felipe, Boa tarde,
> 
> 
> 
> Sobre o Licenciamento do Complexo Eólico Bojuru, Processo n° 
> 02001.007557/2015-81.

> 
> 
> 
> Conforme solicitado, enviamos ao IPHAN o FCA preenchido e 
> documentação necessária para emissão do Termo de Referência 
> específico em 02 de Fevereiro/2018.
> 
> Pelo SEI do IPHAN conseguimos verificar que foi emi�do um Termo de 
> Referência específico em 22 de Fevereiro/2018, porém até hoje não 
> recebemos nenhuma comunicação formal.
> 
> Há uma indicação que este TR foi encaminhado ao IBAMA, para a Sra. 
> Larissa Carolina A. dos Santos, porém consultando o SEI do IBAMA não 
> há nenhum registro do recebimento deste documento no processo do 
> Complexo Eólico Bojuru.
> 
> 
> Sendo assim, gostaríamos de saber se devemos realizar alguma ação, 
> ou se podemos considerar como oficial o TR que está no SEI do IPHAN 
> e seguir com os Estudos.
> 
> 
> 
> Ainda, quanto à Fundação Cultural Palmares (FCP), protocolamos o 
> plano de trabalho também em 02 de Fevereiro de 2018. Porém ainda não 
> recebemos retorno.
> 
> Depois de muita insistência por telefone conseguimos acesso externo 
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> ao processo (que demorou 2 meses somente para ser digitalizado), 
> neste caso, existe algum prazo para que a FCP avalie e dê um parecer 
> sobre o plano de trabalho?
> 
> 
> 
> Obrigada pela atenção,
> 
> 
> 
> Saudações / Best Regards,
> 
> 
> 
>  <mailto:stela.zanche�n@vilco.net.br>
> 
> 
> 
>  <h�p://www.vilco.com.br/> - 
> <h�ps://www.youtube.com/channel/UC7h7FwNGqjsYcq-acp2oR9g> - 
> <h�ps://www.linkedin.com/company-beta/2224342/admin/updates/> - 
> <h�ps://www.facebook.com/vilcoenergiasrenovaveis/> - 
> <h�ps://www.instagram.com/vilco/> - 
> <h�ps://www.google.com.br/maps/place/Vilco+Engenharia/@-27.5939862,-
48.4946505,16.56z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6e50a88f4ef274!8m2!3d-27.5941138!4d-
48.4939853> - 
> <mailto:stela.zanche�n@vilco.com.br>

SEI FCP Bojuru.JPG
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Anexos:

SEI FCP Bojuru.JPG 147KB
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