PROJETO DE LEI Nº

, DE 2015

(Do Sr. Ronaldo Carletto)

Declara a cidade de Ilhéus, no
Estado da Bahia, Capital Nacional do
Cacau.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É declarada Capital Nacional do Cacau a cidade
de Ilhéus, no Estado da Bahia.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Visitar Ilhéus é ter a possibilidade de viver uma deliciosa
experiência gastronômica, principalmente ser você for um chocólatra assumido.
A cidade, a 460 quilômetros de Salvador, conhecida como a terra do escritor
Jorge Amado, é uma das mais importantes produtoras de cacau e pretende se
tornar a capital do chocolate fino brasileiro.
Em 1752 foram realizados os primeiros plantios de cacau
no Município de Ilhéus. O início do cultivo comercial no município se deu em
1820. A partir de 1835, Ilhéus passou a exportar o cacau regularmente e no
início do século XX já era o mais importante produto de exportação da Bahia.
A exportação de cacau era problemática já que era
efetuada pelo porto de Salvador, com perdas na qualidade e no peso do
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produto. Assim, em 1929, os cacauicultores de Ilhéus, com recursos próprios,
iniciaram a construção do porto na cidade, trazendo com isso a presença de
estrangeiros e um intercâmbio cultural com países europeus.
A despeito da crise na economia cacaueira em função da
doença Vassoura- de- Bruxa, Ilhéus é o maior produtor da fruta no Brasil. A
maior atração de Ilhéus são as fazendas, onde é possível experimentar a fruta
in natura, com um sabor doce e delicadamente suave, tomar o suco e ainda
acompanhar todo o processo, da colheita até que o cacau esteja pronto para a
comercialização. Em algumas fazendas estão instaladas pequenas fábricas de
chocolates com o que há de mais moderno em tecnologia.
O cacau era visto na região apenas como commodity,
pois se comercializam somente a amêndoa. Hoje, já se pensa em agregação
de valor com a produção do chocolate. Afinal, a Bahia é o maior produtor de
cacau no Brasil, responsável por 60% da produção nacional. Além disso, é
significativo o número de fazendeiros dedicados ao cultivo de cacau especial,
com cuidados que vão do plantio à colheita, da secagem à torrefação. E,
principalmente, porque lá são fabricados chocolates finos com alta
concentração de cacau 100% nacional. E o que vale é a máxima “quanto maior
o teor de cacau, melhor o chocolate”.
Esperamos, pois, contar com a colaboração de nossos
nobres Pares no sentido da aprovação do presente projeto de lei que declara a
cidade de Ilhéus, no Estado da Bahia, Capital Nacional do Cacau.

Sala das Sessões, em
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de 2015.

