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O meio ambiente e seus desafios. Balneário
será urbanizado e ganhará equipamentos
Equipamentos para atividades físicas
ASCOM/PMPA

O meio ambiente e seus desafios. Balneário será urbanizado e ganhará equipamentos
para atividades físicas e de lazer
ASCOM/PMPA

Lago do Touro e Sucuri

O lago artificial localizado ao lado do Monumento o Touro
e a Sucuri, conhecido pelos pauloafonsinos como
Balneário, está prestes a se transformar em um novo
ponto de atividades físicas e de lazer, com o projeto de
urbanização da Prefeitura de Paulo Afonso.
A obra que será realizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, inclui a construção de pista de caminhada,
ciclovia, quiosques para lanches, estacionamento,
bancos, palco em concreto, destinado a shows e
apresentações culturais, além da instalação de luminárias

de LED.
O projeto, segundo o secretário Wilson Pereira Filho, dará
um novo visual ao local, que servirá como mais uma
alternativa de lazer, ofertando uma gama de
equipamentos.
“Com a urbanização de locais que fazem parte da história
da cidade, como o nosso conhecido Balneário, a
Prefeitura preserva o patrimônio público e oferta aos
turistas e à própria comunidade um espaço voltado para o
lazer e a saúde, agregando diversos equipamentos e
atividades em um único espaço”, explicou o secretário.
(ASCOM/PMPA)
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Quais são os principais desafios da Secretaria de Meio
Ambiente em Paulo Afonso? Seria o lixo nas ruas e
logradouros públicos... desrespeito à preservação da
fauna... ou a falta de consciência de alguns que insistem

em continuar sujando a cidade? O secretário e sua equipe
têm trabalhado bastante para atender as demandas que a
afetam a cidade.
A Gestão Municipal
Lago Balneário
tem se empenhado
em ações que visam
à preservação do meio ambiente. O cidadão
pauloafonsino pode contribuir com sugestões, pontuando
as necessidades do município, para ajudar o Governo a
fazer mais.
Problemas e dificuldades existem, mas, vendo as
necessidades especificas, a Prefeitura está atuando para
atender as urgências. O objetivo da Secretaria de Meio
Ambiente é transformar e preservar. Sua participação é
fundamental para o êxito das ações. (ASCOM/PMPA SEMA)
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