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Pronunciamento do Deputado Nelson Luersen no dia 22 de agosto de 2011

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é com muita alegria que subo nesta
Tribuna na tarde de hoje para falar a respeito de um assunto que representa as APAEs do
Estado do Paraná. Como estamos na semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual
e Múltipla de 21 a 28 de agosto, nada mais justo de nós aproveitarmos para fazer com que
realmente as APAEs do Estado do Paraná sejam exaltadas pelo trabalho realizado pelas
diretorias de forma voluntária que nos orgulha muito, um trabalho que com certeza será
recompensado.

Baseado nisso, fiz uma indicação aqui na Casa, um requerimento pedindo ao Governador
Beto Richa, que disponibilizasse recursos para as APAEs do nosso Estado para que eles
pudessem ter o seu time de basquete, de vôlei entre outros.Disponibilizando recursos
poderemos comprar cadeiras de rodas para a prática esportiva, materiais esportivos, assim o
esporte estará mais presente nas escolas no dia a dia. Os cofres públicos possuem muitos
recursos que precisam ser mais investidos e bem investidos, portanto, estou pedindo ao
Governador, por intermédio da Secretaria de Educação, por intermédio da Secretaria de
Esporte, por intermédio da Secretaria de Ação Social do Estado do Paraná que realmente
viabilize esses recursos. Fui prefeito por nove anos e três meses e quando o meu pessoal da
Secretaria dizia que precisava de uma cadeira de rodas, fazíamos uma licitação, uma carta
convite, comprávamos, disponibilizávamos. As APAES precisam sim de apoio maior, precisam
que o cidadão esteja junto contribuindo, trabalhando. Precisamos também de ônibus adaptados
no Estado do Paraná; com elevador; que busque o cidadão lá no interior, que traga ate a
escola especial.

Outro assunto que me traz a esta tribuna é que nós como cidadãos paranaenses não
podemos ficar alheios ao fato de que a BR163, não pode continuar como está. É lamentável!
Parece que estamos deixados de lado. Esse caso merece que tenhamos compaixão com os
alunos do Sudoeste, que toda noite vão a Cascavel para estudar e arriscam suas vidas
naquele trecho. Uso o plenário desta Casa em forma de desespero, reivindicação e que
possamos ser atendidos o quanto antes.

Para concluir, quero dizer que realmente entendemos que a rodovia BR163 passou para o
Governo Federal em dezembro do ano passado. Vemos que foi pouco tempo, mas acho que é
uma questão de emergência. Temos que fazer com que as pessoas que residem naquela
região, os cidadãos do Mato Grosso, de Rondônia que vão para o Rio Grande do Sul e Santa
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Catarina, tenham uma rodovia de qualidade e que a BR163 seja recuperada o quanto antes.
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