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OBJETIVO

Defesa Agropecuária

Modernizar as ações de Defesa Agropecuária por meio do 
aperfeiçoamento dos mecanismos que asseguram a sanidade 
dos vegetais, a saúde dos animais, a idoneidade dos insumos e 
serviços e a conformidade dos produtos agropecuários



SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO

SFA/PR – SUPERINTENDÊNCIA DO PARANÁ

Cleverson Freitas

DDA – DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Hugo Caruso

SISV – SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E SANIDADE 

VEGETAL

Cezar Pian

SEFIA – SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Samira Tassa - Ariane Thomazini

Ildomar Fischer  - Rogério Pacheco

Jorge Sczcypior



UTRAS – UNIDADES TÉCNICAS REGIONAIS DE AGRICULTURA

CASCAVEL – Carlos Piana Filho

CASTRO – Neidson da Mota

GUARAPUAVA – Alexandre Fraga

MARINGÁ – Olavo Pimentel

PONTA GROSSA – Luiz César Scheffer

UMUARAMA – Aparecido Siquerolo

LONDRINA – Viviane Barboza, Roberto Siqueira Filho, 

Carlos Shimizu, Cirlene Pescador



SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI

Recebimento de documentos externos

por via física:    

DIRETAMENTE NO PROTOCOLO da SFA/PR 

E NAS UNIDADES DO MAPA NO INTERIOR

por via eletrônica:

Formato PDF, preto e branco, 300 dpi, reconhecimento de caracteres 

(OCR)    

por e-mail:

PREFERENCIALMENTE COM ASSINATURA DIGITAL

Ao enviar documentos, informar o número do processo, caso seja de 

conhecimento prévio



SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI

E-mail

REQUERIMENTOS / RELATÓRIOS

sementes-pr@agricultura.gov.br

RENASEM

renasem.pr@agricultura.gov.br

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

smcomex.sfa-pr@agricultura.gov.br

mailto:sementes-pr@agricultura.gov.br
mailto:renasem.pr@agricultura.gov.br
mailto:smcomex.sfa-pr@agricultura.gov.br


SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI

sementes-pr@agricultura.gov.br

- Transporte interestadual de sementes para fins de beneficiamento,           

rebeneficiamento e armazenamento

- Transporte de semente para uso próprio entre propriedades do mesmo 

usuário

- Mapa de produção e comercialização de sementes (trimestral)

- Mapa de reembalagem de sementes (mensal)

- Mapa de beneficiamento de sementes (mensal)

- Mapa de armazenamento de sementes (mensal)

- Relatório mensal de certificação própria de sementes (mensal)

- Relatório mensal de resultados de análise laboratorial de sementes (mensal)

- Mapa de destinação e descarte de sementes tratadas

mailto:sementes-pr@agricultura.gov.br


SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI

sementes-pr@agricultura.gov.br

- Autorização para armazenamento de material de reprodução vegetal de 

batata

- Pedidos de revisão de decisões administrativas diversas

- Transferência de titularidade de campos de produção de sementes

- Rebaixamento de categoria de campo de produção de sementes

- Rebaixamento de categoria de lote de semente

- Declaração de implantação de campos de semente genética

Para cultivares que estejam em processo de inscrição no RNC, 

comprovado pela comunicação prévia da instalação dos ensaios de 

VCU, conforme Parágrafo único do art. 17, do Reg. aprovado pelo 

Decreto 5.153/04.

- Declaração individual de reserva de semente para uso próprio

mailto:sementes-pr@agricultura.gov.br


Obrigado!

cezar.pian@agricultura.gov.br

41-3361-4033

mailto:cezar.pian@agricultura.gov.br

