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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente Proposição tem como objetivo homenagear os chefes de cozinha.
Cozinhar é uma das mais antigas atividades humanas, surgida por volta da sete mil
anos atrás, quando o homem adquiriu meios seguros de obter e dominar o fogo.
Já o ofício de cozinheiro, não se sabe exatamente quando surgiu, mas relatos de
suntuosos banquetes na corte da Mesopotâmia por volta de 3000 a.C., por exemplo,
confirmam que essa é uma profissão antiqüíssima e, também, mostram que a comida
sempre foi um importante elemento nas relações sociais e de poder.
Justamente por isso, os cozinheiros, que através de sua arte, contribuíam para o aumento
do prestígio e do poder daqueles a quem serviam, acabavam por conquistar, eles
próprios, prestígio e regalias que os distinguiam entre os seus pares.
Assim, portanto, não é de hoje que ser chef de cozinha é algo glamoroso e muito
desejado. Mas, a História, e as estórias, tendem a privilegiar o lado mais reluzente das
trajetórias, relegando a um segundo plano as pedras do caminho.
É verdade que a profissão de cozinheiro pode trazer prestígio e fortuna, temos muitos
exemplos disso tanto no passado quanto no presente.
Mas, como acontece nos esportes, para cada Ronaldo Fenômeno, existem milhares de
jogadores de futebol absolutamente anônimos, muitos deles mal conseguindo sobreviver
da profissão. O que os move é a paixão pela bola, o gostar de jogar futebol.
Na cozinha não é diferente, muito pelo contrário. Ao escolher a profissão de cozinheiro
é preciso ter em mente que se trata de uma carreira que, como no exército, possui graus
hierárquicos a serem conquistados e que, para se atingir o topo dessa hierarquia, é
preciso muito esforço, dedicação, aprendizagem, treino e, sobretudo, gostar do que se
faz – e gostar muito. Mesmo, assim, isso não basta.
É preciso, ainda, possuir características como criatividade, espírito de liderança,
organização, capacidade de ensinar, ousadia e muita personalidade para se chegar lá.
Nem todo soldado se torna general. Nem todo cozinheiro chega a chef de cozinha.
Não há curso que substitua a prática "de campo" nem pro soldado nem pro cozinheiro.
Mas, como no exército, cada elemento tem seu papel e sua importância dentro do grupo
e sem o trabalho de todos não há resultado possível.
Hoje, no Brasil, a gastronomia vive um momento efervescente. Ao longo das últimas
duas décadas, o cenário gastronômico nacional se transformou completamente.
A mudança mais sensível, e que serviu de mola propulsora para todas as outras, foi,
justamente, a profissionalização do setor.
Começou, timidamente, com a chegada de chefs estrangeiros no começo dos anos 80,
fortaleceu-se com a abertura das importações no começo dos anos 90 e consolidou-se
com a fundação da Associação Brasileira da Alta Gastronomia – ABAGA, em 1995,
cujo empenho, desde o início, embasou-se em dois pilares complementares, a formação
e a valorização do profissional da cozinha.1

Portanto, proponho esta homenagem da sociedade porto-alegrense a quem tem por
ofício levar sabor à mesa de todos e sugiro o dia 13 de maio como o dia para comemorar tão
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apreciado ofício. Os chefes de cozinha são os verdadeiros guardiões do patrimônio culinário, que
melhor representa a identidade cultural de um povo.
Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares deste Parlamento Municipal para a
aprovação da presente Proposição.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2014.

VEREADOR MÁRCIO BINS ELY
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PROJETO DE LEI

Inclui a efeméride Dia do Chefe de Cozinha no
Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 –
Calendário de Datas Comemorativas e de
Conscientização do Município de Porto Alegre –,
e alterações posteriores, no dia 13 de maio.

Art. 1º Fica incluída a efeméride Dia do Chefe de Cozinha no Anexo da Lei nº
10.904, de 31de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do
Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, no dia 13 de maio.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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