
 
CARTA DE SERVIÇOS 

 
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente 

1. Localização: 
Av. Pedro Lanzoni, 2121 – Centro  
Telefone: 17-3648-1337 
Email: ca.paranapua@cati.sp.gov.br 
 

2. Horário de Atendimento 
Das 7h00min às 11h00 e das 13h00min às 16h00min 
 

3. Responsável 
Eng. Agr. Márcia Rosana Fugita Bóis 
 

4. Serviços de atendimento aos munícipes: 

Os serviços prestados por esta secretaria, tem como público alvo o produtor rural, 
atendendo também o cidadão que busca pelo serviço ou informação acerca do meio 
rural.  

Devido à complexidade de alguns serviços, o atendimento presencial se faz 
extremamente necessário, haja vista que o interessado pode ter a vir que apresentar 
algum documento. 

O tempo de espera para atendimento é imediato, o tempo de execução dos serviços 
prestados por esta secretaria é logo após o atendimento, salvo quando necessidade de pré 
agendamento, inclusive por parte do usuário. 

4.1.   Orientação Técnica na Área Ambiental Rural: 
Informações/orientações sobre CAR (Cadastro Ambiental Rural) e PRA (Programa 
de Regularização Ambiental) 
 
4.2. Orientação em Políticas Públicas: 
Pronaf – Programa Nacional de Agricultura Familiar 
DCAA – Declaração da Atividade Agropecuária 
PAA – Programa de Aquisição de Alimentos  
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 
 
4.3. Orientação técnica e extensão rural nas cadeias produtivas: 
Orientação e dúvidas podem ser solucionadas presencialmente na Secretaria 
Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente ou através de visitas “in loco”. 
 
4.4. Poda e supressão de espécies arbóreas na área urbana em espaços 

públicos e privados: 

mailto:ca.paranapua@cati.sp.gov.br


Requerimento deverá ser feito no protocolo da Prefeitura, solicitando a análise de 
pedidos de poda e supressão; 
Orientação do novo plantio; 
Recomendação da espécie para o local. 
 
4.5. Estradas rurais 
Requerimento deverá ser feito junto ao protocolo na Prefeitura ou presencialmente 
nesta secretaria municipal, para que se possa vistoriar, e tomar as medidas cabíveis: 

• Manutenção, conservação e adequação das estradas rurais do município 
(limpeza e construção de mata burros e caixas de contenção, manutenção de 
“bigodes”, revestimento primário, etc). 

 


