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PROJETO DE LEI: N°                 /2018 

 

 

Inclui o Festival Sabores – Cucina D’ Italia, 
do município de Mimoso do Sul, no 
Calendário Oficial de Eventos do Espírito 
Santo.  
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 Art. 1º Fica instituído, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo o 

Festival Sabores – Cucina D’ Italia , distrito de Santo Antônio do Muqui, município de 

Mimoso do Sul a realizar-se anualmente no mês de junho.  

Parágrafo Único: O Projeto de que trata o “caput” deste artigo deverá ocorrer de acordo com 

as legislações vigentes, ficando a organização sob responsabilidade do município de Mimoso 

do Sul - ES. 

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

 
 

Vitória- ES, 10 de setembro de 2018. 
 
 

 
 

JAMIR MALINI 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

A produção de massas no distrito de Santo Antônio de Muqui, em Mimoso do Sul, 

revelou-se uma fonte de renda familiar nos últimos anos. Nesse contexto, pretende-se, 

por meio do Festival Sabores – Cucina D’ Italia implantar na comunidade um polo de 

atividade do agronegócio através da herança deixada pelos antepassados, gerando 

renda e motivando as famílias da comunidade.  

O Festival é realizado no mês de junho e tem como objetivo celebrar a história e a 

tradição dessa localidade. Portanto, o público terá a oportunidade de saborear 

especialidades da culinária, além de se divertir com shows de danças típicas do país.  

Esse evento é de extrema relevância, visto que promove a valorização das 

manifestações das tradições populares, reconhecendo a importância das raízes e 

considerando-a como patrimônio cultural que deve ser preservado. Dessa forma, 

contribui para que a cultura, o artesanato e a gastronomia local virem um importante 

polo de atração turística, promovendo o aquecimento da economia.   

A Vila de Santo Antônio do Muqui preserva uma imigração Ítalo Samarinense e com 

esse Festival pretende criar uma marca original. A origem italiana de seu povo justifica 

essa marca e busca, através deste evento, divulgar e manter viva as suas tradições e 

costumes. Ainda, por meio do Festival, vislumbra-se uma grande possibilidade de 

fomentar o turismo através do agronegócio no local, como um fator de complemento 

de renda aos moradores.  
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