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LEVANTAMENTO DE ATIVIDADES PARA A CULTURA, LAZER E DESPORTO 

 

  2013 

PROJETOS DE LEI 

PL Nº 695/2013 - Cria programa e envelhecimento saudável e ativo, como política 

publica municipal permanente e dá outras providências. 

INDICAÇÕES 

1055/2013 - Realizar estudo com objetivo de revitalizar a Praça de Esporte Vale das 

Flores. 

1038/2013 - Realizar estudo com objetivo de revitalizar a Praça da Bíblia no bairro Rio 

Verde. 

921/2013 - Estudos para viabilizar a implantação de academia ao ar livre na Rua 

Francisco Appel em frente ao n° 850 esquina com Rua Andirá n° 27 no Jardim 

Eucaliptos II. 

820/2013 - Estudo para viabilizar a implantação de um Centro de Referência em 

Juventude na Rua José Antônio Gonçalves em frente ao número 855. 

718/2013 - Implantação de capoeiródromo público na região do Maracanã. 

700/2013 - Estudos para viabilizar a construção da Praça Zumbi dos Palmares no bairro 

Nossa Senhora de Fátima / Alto da Cruz. 

699/2013 - Estudo para viabilizar a implantação do cinema no município de Colombo. 

686/2013 - Realizar formação e capacitação continuada para trabalhadoras e 

trabalhadores em educação sobre a Lei 10.639/03, que trata da implementação do 

estudo da história da áfrica e da cultura afro-brasileira na rede de ensino. 

665/2013 - Estudos para viabilizar junto ao Governo Federal a implantação do ponto da 

cultura nos seguintes bairros: Guaraituba, Monte Castelo, Jardim das Graças e Jardim 

Aurora. 

664/2013 - Estudos para viabilizar junto ao Governo Federal a implantação do ponto da 

cultura nos seguintes bairros: Maracanã, Campo Alto, Alto da Cruz, Rio Verde e Jardim 

Monza. 

663/2013 - Estudos para viabilizar junto ao Governo Federal a implantação de um ponto 

da cultura na região do Jardim Osasco 

662/2013 - Estudos para viabilizar a implantação de academia ao ar livre no ginásio de 

esporte anexo ao Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga. 
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653/2013 - Estudos para inserir no Plano Plurianual (PPA) período de 2014 a 2017 a 

implantação de uma academia ao ar livre em terreno da Prefeitura Municipal de 

Colombo localizado na Rua Tunísia esquina com a rua Marrocos, e fundo com a Rua 

Egito, se possível, concretar toda a área da academia, não somente em torno dos 

aparelhos. 

628/2013 Viabilizar a ampliação do acervo, telecentro, bem como melhoria estrutural da 

Biblioteca Pública Rui Barbosa – Sucursal Maracanã. 

600/2013 - Estudos para viabilizar convênio com o governo federal para implantação do 

Programa Estação Juventude no município de Colombo. 

552/2013 - Estudo para viabilizar a criação do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer. 

517/2013 - Implantar a Secretaria da Cultura no município de Colombo, desmembrando-

a da atual Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esporte. 

398/2013 - Estudo para implantação de treino de futebol com acompanhamento e 

instrução de profissionais capacitados nos seguintes locais: - Estádio Municipal Atuba, 

na Rua Thomas Liss, 10 – atuba; - Estádio Municipal Lordes Geraldo na Rua 

Madagascar – Alto da Cruz III; - Estádio Ressaca Paulo Scrok – São Gabriel. 

029/2013 - Viabilizar a manutenção e a colocação de areia na área de esporte e lazer 

localizada na Rua Marrocos, esquina com Rua Tunísia , no bairro Alto da Cruz III. 

015/2013 - Efetuar roçada, drenagem da água parada, e colocar de areia na cancha de 

esporte e lazer localizada na Rua Saul Bento Nodari, atrás da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Colombo (apae) , no bairro Jardim Curitiba. 

INDICAÇÕES REJEITADAS NA CÂMARA 

protocolo_Ind_6352_13_implantação do teatro municipal de colombo.doc 

OFÍCIOS  

094/2013 – implantação de Playground para crianças, na Praça da Bíblia, CEP 83405-

001, bairro Rio Verde. 

088/2013 – instalação dos 3 (três) telecentros comunitários do município de Colombo no 

Estado do Paraná. 

 

2014 

INDICAÇÕES 

735/2014 - Estudo para implantação de aulas de contra turno escolar no Ginásio de 

Esportes Marcelo Chiquiti no São Gabriel. 
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653/2014 - Estudos para viabilizar a construção de uma cancha de areia com traves 

removíveis no terreno ao lado do Colégio Estadual João Ribeiro. 

651/2014 - Estudos para viabilizar a construção do bosque municipal do Jardim Central 

em Colombo. 

619/2014 - Estudo para a revitalização do campo de futebol, com a realização de 

limpeza, roçada, instalação de trave e alambrado, drenagem de água parada e plantio 

de grama, localizado entre as ruas: Princesa Isabel, São João Batista, e Somália 

localizada no bairro no bairro Jardim Fátima. 

561/2014 - Revitalizar demarcação de distância, a cada 100 metros, em toda a extensão 

da pista de caminhada da Rua Prefeito João Batista Stocco. 

560/2014 - Revitalizar demarcação de distância em toda a extensão da pista de 

caminhada da Avenida Santos Dumont. 

559/2014 - Estudos para instalação de plataforma para flexões, abdominais, estação 

para alongamento, barras fixas e barras paralelas para exercícios físicos junto à 

academia ao ar livre situada na Avenida Santos Dumont, no bairro Roça Grande. 

282/2014 - Estudos para viabilizar a reativação do festival de teatro de Colombo – 

FETECO. 

210/2014 - Criação do Memorial em homenagem aos Imigrantes Negras e Negros. 

082/2014 - Estudos para viabilizar a construção do bosque municipal do Jardim 

Petrópolis. 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

 005/2014 – Referentes obras de construão do Parque Linear do Palmital 

OFÍCIOS 

230/2014 - solicitar a retirada total da estrutura de basquete (arco, tabela e estrutura de 

sustentação) que está fixada no Ginásio de Esporte Leandro Alberti (Social Plaza 

Skate), atrás do módulo de Polícia, localizado na Rua Rolândia, 282, Jardim Guaraituba. 

209/2014 – revitalização da quadra poliesportiva coberta ao lado do Colégio Estadual 

João Ribeiro Camargo, localizada no bairro São Gabriel, tal solicitação faz-se necessária 

devido ao teto possuir diversas fendas e os sanitários estarem sem condições de uso. 

182/2014 - reiterar a Vossa Senhoria o Ofício nº 130/2013/GVAFS, o qual solicita a 

retirada total da estrutura de basquete (arco, tabela e estrutura de sustentação) que está 

fixada no Ginásio de Esporte Leandro Alberti (Social Plaza Skate), atrás do módulo de 

Polícia, localizado na Rua Rolândia, 282, Jardim Guaraituba. 
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078/2014 - manutenção do telhado do Ginásio de Esportes do Rio Verde, situado na 

Rua Budapeste, 50 CEP 83.405-470. 

2015 

PROJETOS DE LEI 

PL nº ___/2015 - Dispõe sobre a instalação de Academias ao Ar Livre no Município de 

Colombo e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° ____/2015 - EMENTA: “Dispõe sobre 

instituição e inclusão da Semana Municipal dos/as Contadores/as de Histórias”, no 

calendário oficial do Município de Colombo. 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

002/2015 – REQUER INFORMAÇÕES, referentes à realização de obras que esta  

municipalidade prevê executar como medida de revitalização daquele espaço, 

003/2015 – REQUER INFORMAÇÕES referentes à realização de obras e implantação 

de serviços que esta municipalidade prevê executar como medida de revitalização, 

manutenção ou construção de espaços destinados à prática de atividade física, lazer e 

treinamento desportivo de contraturno. 

INDICAÇÕES 

583/2015 - Viabilizar ampla divulgação dos equipamentos públicos municipais voltados 

para a cultura e esporte abertos à comunidade, contendo horários e requisitos para 

agendamento e utilização dos mesmos. 

582/2015 - Estudos para oferta de oficinas culturais em parceria com artistas do 

município, inclusive em finais de semana nos espaços públicos de Colombo 

466/2015 - Estudos para inserção da capoeira como terapia e atividade física nos 

espaços destinados à pessoa idosa no Município de Colombo. 

439/2015 - Estudos para construção/instalação de um centro de iniciação ao esporte no 

Município de Colombo. 

377/2015 - Estudos para instalação de plataforma para flexões abdominais, estação 

para alongamento, barras fixas e barras paralelas para exercícios físicos junto à pista de 

caminhada na praça ao lado do ginásio de esportes do Rio Verde. 

211/2015 - Estudos para viabilizar a construção/instalação de um centro de referência 

em qualidade de vida e movimento no município de Colombo. 

197/2015 - Estudos para viabilizar implantação de aparelhos adaptados à pessoa com 

deficiência nas academias ao ar livre situadas nos seguintes pontos: Ginásio de 
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Esportes do Rio Verde; Rua dos Eucaliptos; Unidade de Saúde Fátima; Avenida Santos 

Dumont; e Rua Pref. João Batista Stocco (esquina com a Rua Rui Puppi). 

157/2015 - Estudos para revitalização e ampliação da pista de caminhada, com 

demarcação a cada 50 metros no perímetro do Ginásio de Esportes do Rio Verde e da 

praça situada ao lado. 

112/2015 - Promover festival cultural e de música no âmbito do município de Colombo, 

respeitando a diversidade local de juventudes, a cultura de rua, expressões e 

manifestações escritas e artísticas, contemplando a arte contemporânea, hip-hop, bem 

como interagindo com os elementos do mundo juvenil e a liberdade de expressão. 

095/2015 - Estudos para construção de uma pista de caminhada com demarcação a 

cada 50 metros no bosque ao lado do Centro de Artes e Esportes Unificados, no bairro 

Jardim Eucaliptos. 

 

OFÍCIOS 

 

215/2015 - revitalização da quadra esportiva situada atrás da Escola Municipal Heitor 

Villa Lobos, no bairro Jardim Adriana. São necessários serviços de roçada e limpeza; 

instalação de iluminação; e recapeamento do piso da quadra. 

132/2015 - indicar o nome de Aparecida de Fátima Bianchini para identificar o Parque a 

ser inaugurado nas dependências da antiga Associação Banestado, localizado na Rua 

Antônio Chemim, 28, Roça Grande - Colombo – PR. 

120/2015 - revitalização da cancha de areia situada no final da Rua Maria Tereza 

Graboski, no bairro Jardim Guarujá. São necessários serviços de roçada e limpeza; 

restauração da iluminação da praça; instalação de tela de proteção da cancha de areia; 

e colocação de areia na cancha. 

091/2015 - revitalização da praça e da cancha de areia situadas na Rua Budapeste, 27, 

próximo ao Ginásio de esportes do Rio Verde. São necessários serviços de roçada e 

limpeza; restauração da iluminação da praça; restauração da tela de proteção da cancha 

de areia; e colocação de areia na cancha. 

058/2015 - instalação do Telecentro.BR cuja ID é 23169 da Comunidade São Miguel 

Arcanjo, localizada no Município de Colombo no Estado do Paraná. 

027/2015 - revitalização e continuidade da ciclovia de pedra iniciada na rua Rua Marcos 

Cardoso, 478 até o número 906, no Bairro São Dimas. 
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2016 

PROJETOS DE LEI 

PL 786/2016 - Cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, o Fundo Municipal de 

Esporte e Lazer e dá outras providências. 

INDICAÇÕES 

549/2016 - Estudos para a promoção de caminhadas ao longo dos rios, de forma a 

aumentar a sensibilidade da população para manter ou reivindicar a preservação dos 

mesmos. 

339/2016 - Estudos para revitalização, instalação de iluminação publica e instalação de 

tela de proteção da Cancha de areia e lazer da Rua Brasílio Pereira esquina com a Rua 

Bahia ao lado da Unidade de Saúde Alexandre Nadolny no Bairro Campo Pequeno. 

311/2016 - Estudos para construção de uma praça com academia ao ar livre e 

iluminação com luminárias completas no terreno em frente ao colégio Estadual Alfredo 

Chaves, situado na Rua Budapeste entre a Rua Marrocos e Rua São Pedro no Bairro 

Rio Verde. 

159/2016 - Viabilizar a participação de servidores(as) do município de Colombo na 

Oficina “Construindo os Sistemas Municipais de Cultura”, a ser realizada pelo Ministério 

da Cultura. 

142/2016 -Estudos para elaboração do Plano Municipal participativo de Esportes e Lazer 

do município de Colombo 

141/2016 - Estudos para a implementação de um Fórum Permanente de Esporte e Lazer 

no município de Colombo. 

54/2016 - Estudos para disponibilizar internet pública em locais de fácil acesso em 

bairros, para uso gratuito voltado à cultura, comunicação e educação. 

OFÍCIOS 

063/2016 - solicitar cópia do relatório entregue oficialmente a esta casa na sessão 

ordinária de 23 de fevereiro de 2016, pela Comissão de Organização da 53ª edição da 

Festa da Uva de Colombo.  

2017 

 

PROJETOS DE LEI  

DIA DO MOTOCICLISMO – APROVADO EM 2018 
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INDICAÇÕES 

1083/2017 - Estudos para viabilizar cadastro junto ao Ministério de Esportes para 

adesão do Município de Colombo ao Programa Esporte e Lazer na Cidade – PELC 

878/2017 - Solicito a implantação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 

877/2017 - Solicito a realização de eventos de Downhill na Estrada da Pedreira próximo 

ao Parque Atuba. 

876/2017 - Solicito a realização de medidas de conservação e ampliação do Espaço 

Social Plaza. 

875/2017 - Solicito ao Governo do Estado a liberação de recursos para a construção do 

Skate Parque nesta municipalidade. 

859/2017 - Solicito a realização de estudos para a implantação de uma academia ao ar 

livre na região ou entorno do CAIC, no Jardim São Gabriel. 

637/2017 - Estudos para viabilizar cadastro junto ao Ministério de Esportes para adesão 

do Município de Colombo ao Programa Segundo Tempo. 

563/2017 - Estudos para contratação de professor de Capoeira para ministrar aulas nos 

projetos Pró Criando no município de Colombo. 

485/2017 - Estudos para construção de uma praça com academia ao ar livre no terreno 

situado na junção das ruas: Rua dos Eucaliptos, Rua João D’agostin e Rua Gerônimo 

Lazaroto Sobrinho, no bairro Jardim dos Eucaliptos. 

425/2017 - Estudo para a revitalização do campo de futebol, com a realização de 

limpeza, roçada, instalação de iluminação publica, instalação de trave e alambrado, 

drenagem de água parada e plantio de grama, localizado entre as ruas: Princesa Isabel, 

São João Batista, e Somália localizada no bairro no bairro Jardim Fátima. 

398/2017 - Implantação do Teatro Municipal de Colombo. 

140/2017 - Estudos para oferta de aulas gratuitas de Skate nos Bairros do Município de 

Colombo 

120/2017 - Estudos para viabilizar reforma e melhorias do Ginásio Municipal do Rio 

Verde. 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Pedido de Informação nº 008/2017 - Venho respeitosamente através deste, requerer 

informações sobre os investimentos em cultura nesta circunscrição municipal nos 10 

últimos exercícios orçamentários (2006-2016), discriminado entre o orçado, 

percentualmente ao orçamento anual do exercício, e o executado no ano. 
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OFÍCIOS 

208/2017 - implantação de uma academia ao ar livre na praça situada à Rua dos 

Antúrios, entre a Rua das Rosas e a Rua das Avencas, no bairro Monte Castelo. 

079/2017 - zação do campo de futebol, com a realização de limpeza, roçada, instalação 

de iluminação publica instalação de trave e alambrado, drenagem de água parada e 

plantio de grama, entre as ruas: Princesa Isabel, São João Batista, e Somália localizada 

no bairro no bairro Jardim Fátima. 

064/2017 - mapeamento dos locais disponíveis no município em posse da administração 

pública para o desenvolvimento de atividades culturais. 

060/2017 - revitalização da Cancha de areia situada na Rua das Violetas, esquina com a 

Rua da Papoula no bairro Monte Castelo. Lembramos que essa solicitação já foi feita 

pelos moradores com o numero de protocolo 60637. 

 

2018 

PROJETOS DE LEI 

Pl nº868/2018 - Declara de Utilidade Pública a Associação Projeto Viva. 

INDICAÇÕES 

542/2018 - Estudos para disponibilizar mecanismos de acesso wi-fi público nos 

seguintes lugares: na Praça Nossa Senhora do Rosário, Praça Padre Atanásio Vidolin, 

Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU e no Social Plaza, locais voltados à cultura 

juvenil, esportes, lazer e educação. 

526/2018 - Estudos para oferta de oficinas de práticas de Skate, gratuitas no Social 

Plaza, com contratação de skatistas de Colombo e que utiliza o Social Plaza para 

treinamento. 

509/2018 - Estudos para revitalização, colocação de areia na área de jogo instalação de 

iluminação pública e instalação de tela de proteção da Cancha de areia e lazer da Rua 

Brasílio Pereira esquina com a Rua Bahia ao lado da Unidade de Saúde Alexandre 

Nadolny no Bairro Campo Pequeno. 

459/2018 - Estudos para viabilizar o tombamento do prédio da Associação Italiana Padre 

Alberto Casavecchia. 

453/2018 - Estudos para viabilizar o ensino da língua vêneta no Município de Colombo. 

428/2018 - Estudos para revitalização, instalação de iluminação pública e instalação de 

traves na Cancha de areia e lazer da Rua Roberto Sgoda, no Bairro Santa Fé. 
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411/2018 - Estudos para implantação de um espaço de apresentações no modelo 

“concha acústica” no ambiente de esporte e lazer situado na Rua Campo Largo, 114, no 

bairro Guaraituba (Social Plaza). 

407/2018 - Estudos para formação de orquestra de cordas nas unidades municipais de 

educação do município de Colombo. 

334/2018 - Estudos para viabilizar incentivo à prática do “Grafite” no município de 

Colombo. 

326/2018 - Estudos para viabilizar chamamento público para seleção de propostas 

culturais a serem desenvolvidas por Organizações da Sociedade Civil em todo o 

território do município de Colombo. 

233/2018 - Estudos para revitalização, da cancha de vôlei e futebol de areia, situada na 

Rua Saul Bento Nodari, esquina com a Rua Osvaldo Strapasson Vicentin, no bairro São 

Gabriel. 

195/2018 - Estudos para a instalação de uma Arena Multiuso no Projeto Pró Criando 

Alto da Cruz – Colombo-PR 

099/2018 - Estudos para construção de uma piscina pública olímpica ou semi-olímpica 

com demarcações oficiais para a prática de natação na região Sede Municipal. 

098/2018 - Estudos para construção de uma piscina pública olímpica ou semi-olímpica 

com demarcações oficiais para a prática de natação na região do Maracanã. 

049/2018 - Viabilizar cursos de capacitação gratuita aos profissionais e acadêmicos de 

Educação Física do município de Colombo – PR 

OFÍCIOS 

259/2018 - manutenção nas dependências do ginásio de esporte, localizada na Rua da 

Gabirobeira, no Bairro Jardim Das Graças. 

211/2018/GVAFS - Venho por meio deste, solicitar que seja instituída nesta egrégia 

Casa de Leis, a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura de  Colombo. 

O presente requerimento visa a criação de um coletivo de vereadores, interessados e 

dispostos a trabalhar pelo fomento e desenvolvimento cultural em nosso município. 

207/2018 - implantação de Playground para crianças, em torno do Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) graciosa, localizada na Rua Anair Bonato Tosin, n° 667 no 

Bairro Centro industrial Mauá. 

201/2018 - revitalização, instalação de iluminação pública e instalação de tela de 

proteção e traves na Cancha de areia e lazer da Rua Roberto Sgoda, no Bairro Santa 

Fé. 
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145/2018 – construção de uma praça de lazer com diversos brinquedos e academia ao 

ar livre, nas proximidades da Rua Romano Mocelin, no Bairro Jardim Arapongas. 

119/2018 - manutenção, colocação de areia na cancha de arreia ao lado do Ginásio de 

Esportes Rio Verde, na Rua Budapeste no Bairro Rio verde. 

 

2019 

PROJETOS DE LEI 

Dispõe sobre a permissão para manifestações culturais nas ruas, praças e parques 

públicos de Colombo-Pr, conforme especifica. 

INDICAÇÕES 

645/2019 - Solicita-se que seja realizado um Seminário Municipal com todos Grupos de 

Capoeira para Salvaguardar o ofício de Mestre da Capoeira e da Roda de Capoeira no 

âmbito municipal 

643/2019 - Solicita-se a adoção de medidas para a construção do Plano municipal de 

Salvaguarda da Capoeira em Colombo 

599/2019 - Estudos para viabilizar abertura de Edital de chamamento público para entes 

federados e organizações da sociedade civil, para execução de pesquisa, mapeamento 

e documentação da capoeira, na cidade de Colombo e Região Metropolitana de Curitiba, 

no estado do Paraná. 

567/2019 - Estudos para viabilizar reunião pública para apresentação e explicação do 

edital do PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - 

PROFICE. 

429/2019 - Solicito implantação do anfiteatro no CEU das artes, para garantir grandes 

apresentações. 

015/2019 - Estudos para elaboração de campanha de incentivo à participação feminina 

em práticas esportivas. 

7/2019 - Estudos para viabilizar mapeamento de autores Colombenses e proporcionar 

realização palestras desses escritores nas bibliotecas municipais de Colombo. 

2020 

PROJETO DE LEI  

Declara A “Romaria e Festa de Nossa Senhora do Caravaggio” como Patrimônio Cultural 

Imaterial do município de Colombo e a inclui no Calendário Oficial. 
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INDICAÇÕES 

230/2020 - Estudos para abertura de Edital de Fomento destinado a profissionais e 

espaços esportivos para desenvolvimento de aulas/treino/atividades com transmissão 

via streaming 

220/2020 - Estudos para criação de um Fundo Emergencial de Amparo aos 

trabalhadores de Esporte e Lazer no município de Colombo, em atenção ao 

enfrentamento da pandemia do COVID-19 

219/2020 - Estudos para criação de um Fundo Emergencial de amparo aos 

trabalhadores do setor cultural e aos espaços culturais a ser utilizado em enfrentamento 

aos impactos da pandemia do COVID-19 

218/2020 - Estudos para criação e lançamento de Editais de Fomento Cultural, 

destinados aos trabalhadores do setor cultural e aos espaços culturais para o 

desenvolvimento de atividades artísticas com transmissão via internet ou rede de 

comunicação aberta a serem utilizados durante o enfrentamento aos impactos da 

pandemia do COVID-19 

215/2020 - Estudos para realização de manutenção do parquinho e da academia ao ar 

livre instalados no Social Plaza 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

CONSELHEIRO MUNICIPAL DE CULTURA – 2015-2020 

19/05/2020 Anderson Prego propõe criação de Fundos Emergenciais para Cultura e 

Esporte 

https://www.youtube.com/watch?v=TuOazaoUPTI 

Sessão de 31/10/2017 - Anderson Prego fala sobre a valorização de artistas 

colombenses 

https://www.youtube.com/watch?v=ITqIgNrVzKM 

10/10/2017 – Anderson Prego visita e fala sobre o descaso com o Social Plaza 

https://www.youtube.com/watch?v=rYJdglAW3cM 

Sessão de 19 de maio de 2015. Pedido de informação nº2 -52ª Festa da Uva 

https://www.youtube.com/watch?v=fkJfqrat9ro 

24 06 2014 assunto relatorio final da cpi das festas da uva 

https://www.youtube.com/watch?v=E9C8S9K5heU 

18.02.14 - Vereador Anderson Prego fala sobre a importância do incentivo a Cultura no 

Municipio 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdib1q6yWRk 

https://www.youtube.com/watch?v=TuOazaoUPTI
https://www.youtube.com/watch?v=ITqIgNrVzKM
https://www.youtube.com/watch?v=rYJdglAW3cM
https://www.youtube.com/watch?v=fkJfqrat9ro
https://www.youtube.com/watch?v=E9C8S9K5heU
https://www.youtube.com/watch?v=Vdib1q6yWRk

