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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EMENTA: Inclui a efeméride Dia do Tabule Libanês, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de
2010 e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre, no Primeiro Sábado do mês de Julho de cada ano.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este Projeto de Lei tem por obje�vo modificar o Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e
alterações posteriores, para ins�tuir no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre o "Dia do Tabule Libanês” a ser comemorado anualmente, no do Município
de Porto Alegre, no Primeiro Sábado do mês de Julho de cada ano.

Reza a lenda que o tabule foi inventado pelos Caldeus na Mesopotâmia no ano de 1800 AC, que levaram
a receita através da história e da geografia até a terra onde se encontravam os fenícios perto da costa do
Mar Mediterrâneo.

TABULE: A História do Líbano narrada na mistura dos vegetais. 
“Mente a semente que era cedro. Primeiro, ela foi concebida por um tomate, idealizada pela cebola,
configurada pela hortelã e desenhada por uma salsa. Ao nascer, ela foi embalada no repolho e na alface
pelo limão, pimenta, sal, azeite e pelos temperos, ao som de uma valsa. E que essa propaganda sempre
circule: antes de ser cedro, a semente era tabule.“

A culinária libanesa pode oferecer mais do que apenas uma deliciosa cozinha: ela explora origens e
histórias, refle�ndo a extensão do intercâmbio cultural que ocorreu entre as várias civilizações e povos
que passaram pelos países árabes desde os primórdios da história.

Talvez uma das mais belas histórias de testemunhas sobre este intercâmbio é a história da salada de
"Tabule", que é feita pelo corte suave dos vários componentes: salsa, tomate, hortelã, cebola, alface,
melaço de romã, suco de limão e triguilho (burghul) que, acredita-se, possa ter sido adicionado à receita
original pelos libaneses.

HISTÓRIA DO TABULE

Tabule é um prato Libanês, frequentemente degustado como um aperi�vo.

É feito principalmente de trigulho (trigo para quibe), tomate, cebola, salsa, hortelã e outras ervas, com
suco de limão, pimenta e vários temperos. No Líbano, onde surgiu, é consumido por cima de folhas de
alface.

A palavra tabule é derivada da raiz (TBL) e significa misturar vegetais, oriunda do verbo impera�vo da
língua Caldeia, quando o povo misturava todos os �pos de vegetais num prato e os oferecia aos sábios. O
desenvolvimento do prato se deve ao Líbano, que inventou esse nome “tabule” junto com as conquistas
assírias. Porém, não se sabe exatamente quando o “Burghul” (triguilho) foi introduzido na mistura do
Tabule e é provável que tenha sido feito na era mameluca na região de Bekaa, devido à disseminação do
cul�vo de trigo no Vale do Bekaa.

Parece que este prato “viajante” não parou por aí. Depois de se estabelecer no Líbano e se tornar parte
de sua cozinha tradicional, ele foi levado pelos imigrantes para se instalar na América La�na, em especial
no Brasil, onde se popularizou.
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E o Líbano acabou entrando no Guinness Book dos Recordes com "o maior prato de tabule do mundo,"
feito há 13 anos por vários chefes do país dos cedros. Vale lembrar que sempre no primeiro sábado do
mês de julho de cada ano, os libaneses celebram o "Dia Nacional do Tabule" como uma inicia�va para
"preservar essa herança da culinária do Líbano".

Por todo o exposto, jus�fica-se a criação do “Dia do Tabule Libanês” e solicito aos meus pares o
necessário apoio para aprovação deste Projeto de Lei, submetendo à elevada apreciação dos nobres
vereadores, que integram esta Casa Legisla�va, na expecta�va de que, após regular tramitação, seja
deliberado e aprovado na forma regimental, diante da inques�onável relevância que esse gesto
representa para esta honrosa categoria de servidores, a qual pretende-se homenagear.

 

PROJETO DE LEI

 

Art. 1º - Inclui a efeméride Dia Municipal do Tabule Libanês, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de
maio de 2010 e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação
do Município de Porto Alegre – a ser comemorado no Primeiro Sábado do mês de Julho de cada
ano.

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
11/07/2022, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0411506 e o código CRC 00DDEE01.
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