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PROJETO DE LEI Nº 2767/2021 

 

Reconhece o município de Patos como Capital 
do Sertão. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA DECRETA: 

 

Art. 1º Reconhece e oficializa o município de Patos como a Capital do 

Sertão da Paraíba. 

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Plenário José Mariz, em 28 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O município de Patos fica localizada a 301km de João Pessoa e é o 

quarto município mais populoso do estado com uma população de cerca de 

110 mil habitantes, Patos é responsável por polarizar centenas de municípios 

situados na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Sua área territorial é 

cortada por importantes rodovias federais e estaduais. 
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 Patos é considerada uma das mais importantes cidades do Sertão 

nordestino, pois apresenta um polo comercial que abrange mais de 60 

municípios.  

 

 Na região, Patos se destaca como polo educacional com três instituições 

de ensino federal, uma universidade particular, além das universidades com 

ensino EAD. O município se destaca ainda no setor do comércio possuindo 

uma amplo comércio com dois shopping centers, além do destaque na 

produção do polo de couro. 

 

 No turismo a cidade destaca-se no turismo religioso com o Parque Cruz 

da Menina que é um local de orações, onde romeiros de todo país fazem 

visitas para fazer reflexões, promessas e agradecer por graças, a A Catedral 

da Nossa Senhora da Guia é um local de riqueza cultural e religiosa, uma 

ótima opção para os católicos e apreciadores de arte, pois no seu interior há 

belíssimas pinturas que podem ser apreciadas pelas laterais e no teto, além do 

evento Jesus é Bom Demais, que atrai evangélicos de todo país, oferecendo 

uma ampla programação musical, além de seminários para crianças, jovens, 

casais, mulheres e líderes. O turismo de Patos é reconhecido ainda 

nacionalmente pela tradicional festa de São João e pelo Patos Motofest. 

  

 O município destaca-se ainda no bancário, na assistência em saúde 

pública e privada, além de ser um dos municípios de mais rápido 

desenvolvimento industrial. Recentemente, a cidade foi agraciada com o 

anúncio da obra do aeroporto regional, que vai alavancar o desenvolvimento da 

região quando estiver em pleno funcionamento. 
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 Castigado pela seca, o Sertão é uma das quatro sub-regiões da Região 

Nordeste do Brasil, sendo a maior delas em área territorial, absorvendo 8 

estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe. O referido pedido visa mudar a realidade atual, trazendo mais 

fortalecimento para um lugar que enfrenta diversos desafios. 

 

  Neste sentido, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a 

aprovação da presente proposição. 

 

 


