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JUSTIFICATIVA - PDL 0080/2019 
O presente projeto de Decreto Legislativo tem como objetivo a concessão do Título de 

Cidadão Paulistano ao Sr. Roberto Cabral Borges, analista ambiental do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, por todos os serviços prestados 
em prol do meio ambiente e da sociedade. 

Roberto Cabral Borges é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), especialista em Metodologia do Ensino Superior pelo Centro e Ensino 
Superior de Juiz de Fora e mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília (UnB). 

Ingressou no Ibama em 2002, onde foi lotado na Diretoria de Fauna e Recursos 
Pesqueiros (Difap), sendo corresponsável por centros de triagem de animais silvestres (Cetas) 
e pela gestão dos criadores amadoristas de Passeriformes. Nessa época, visando aprimorar a 
gestão e o monitoramento da atividade, implantou com a equipe o projeto Cetas Brasil e o 
SisPass, sistema de gestão e monitoramento de Passeriformes. 

Em 2004, foi lotado na Diretoria de Proteção Ambiental, concluiu o curso de 
fiscalização e passou a exercer a função de Agente Ambiental Federal do Ibama. 

Em 2014, concluiu o curso de operações de fiscalização ambiental, tornando-se um 
dos integrantes do Grupo Especializado de Fiscalização (GEF) do Ibama. 

Como coordenador de Operações de Fiscalização, conduziu a Operação Delivery, 
ferramenta importante de combate ao tráfico de aves silvestres. A operação evidenciou que os 
pedidos de anilhas ao Ibama realizados pelos criadouros comerciais de passeriformes não 
correspondiam ao número de animais nascidos em cativeiro. Como as informações eram 
incongruentes, a partir dessa operação, houve uma redução de 76% na entrega das anilhas, 
evidenciando o "esquentamento" de animais ilegais em criadouros comerciais, ou seja, a 
"legalização" de animais ilegais. 

Além do combate incansável ao tráfico de animais silvestres, também atua em diversas 
operações de combate ao desmatamento e à caça, de fiscalização de zoológicos e circos com 
animais, entre várias outras atividades em território brasileiro. 

Por toda a sua contribuição imensurável à preservação da fauna e da flora brasileiras, 
buscando um futuro melhor para as próximas gerações, Roberto Cabral Borges merece da 
Municipalidade Paulistana seu reconhecimento e homenagem. 

Pelo exposto, solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação deste projeto de 
Decreto Legislativo. 
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