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PROJETO DE LEI Nº                 / 2018 

 

 Inclui no Calendário Oficial do Estado do 

Espírito Santo o “Festival de Cerveja 

Artesanal de Muqui. 

 

 DECRETA: 

 

 Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial do Estado Do Espírito Santo o “Festival de 

Cerveja Artesanal de Muqui”, realizado anualmente no Município de Muqui – ES. 

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

 

 

Sala das Sessões, 31 de julho de 2018. 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL- PMN 
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JUSTIFICATIVA  

Localizado na região Sul do Espírito Santo, o charmoso sítio histórico de Muqui, recebe 

anualmente  o Festival da Cerveja Artesanal. 

Realizado anualmente, a cada edição o evento traz um tema relacionado a cerveja, 

seja um tipo de cerveja ou a sua história. 

Recebendo cervejas artesanais de vários Estados do País, o evento conta com 

apresentação de bandas, palestras e a tradicional brasagem na praça, onde é feito 

cerveja durante o evento. 

Com o objetivo de ser um evento de negócios e de desenvolvimento sustentável, além 

da apresentação de novidades no mercado de cervejas  “O Festival de Cervejas 

Artesanal  de Muqui” leva a região sul do Espírito Santo um evento grandioso, 

aumentando a visibilidade ao mercado turístico local e da região. 

A inserção do “Festival de Cerveja Artesanal de Muqui” no calendário oficial de 

eventos do Estado do Espírito Santo, é uma forma de promover a comunidade local, 

apresentar o produtor de cerveja local ao mercado nacional, além de compartilhar  

novas tecnologias e know-how entre os produtores; além de incentivar o turismo e 

empreendorismo na região SUL do Estado, por isso pedimos o apoio dos pares desta 

Casa de Leis na aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 Sala das Sessões, 31 de julho de 2018. 

 

 JANETE DE SÁ 

 DEPUTADA ESTADUAL- PMN 
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