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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:
"A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Dr. Eugênio, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSO a canaranense, Kelyn
Kuhn, pela conquista do 3º lugar no Programa MasterChef Brasil 2021."

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem o objetivo de reconhecer e homenagear a canaranense, Kelyn Kuhn, pela
conquista do 3º lugar no Programa MasterChef Brasil 2021.
Kelyn Kuhn é natural de Canarana, tem 28 anos e é filha dos empresários Pedro e Leonice Kuhn. É
advogada e atualmente cursa nutrição em São Paulo - SP. Sua família residiu em Canarana até poucos anos
atrás, mas hoje os pais de Kelyn moram em Querência-MT e ela em São Paulo.
Quando a 8ª temporada do Masterchef Brasil 2021 começou, Kelyn não estava entre os favoritos e, com
dificuldade, tentava se manter no jogo. Foram muitas provas de eliminação até que ela conseguiu emplacar
sua primeira receita elogiada pelos chefs, em prova de pratos indígenas. De lá até a grande final, ela se
destacou e brilhou inúmeras vezes.
Na grande final, em embate com outros dois finalistas (Isabella e Eduardo), a cozinheira apresentou o menu
“Bandeiras”, com inspiração regional, todo pensado no centro-oeste do Brasil. O resultado, elogiado pelos
jurados, não foi o suficiente, porém, para disputar o troféu.
No entanto, com a sensação de dever cumprido, Kelyn deixou a cozinha do Masterchef Brasil aplaudida e
acolhida pela família, ficando na história do programa por ser a única mato-grossense por chegar na final.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2022
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