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PARECER N° 1791/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 80/2019. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Xexéu Trípoli, 
dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Paulistano ao Senhor Roberto Cabral Borges. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, com a apresentação de substitutivo com o fito de adequá-lo à norma legislativa. 

A propositura tem como objetivo prestar homenagem ao nobre cidadão Sr. Roberto 
Cabral Borges, analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis  IBAMA, onde ingressou no ano 2002, 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. 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, e, 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; fiscalização de 
zoológicos e circos com animais, entre várias outras atividades em território brasileiro. 

Pelos serviços prestados em prol do meio ambiente e da sociedade a Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende que o projeto deve 
prosperar, portanto, favorável é o parecer na forma do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão, 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 128 
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