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Levantamento de proposições em relação à saúde Vereador Anderson Prego 

 

 

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO AO GOVERNO DO PARANÁ 

 

Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO 

DO PARANÁ, se Carlos Roberto Massa Jr, MOÇÃO de RECOMENDAÇÃO, para que o 

Governo participe do Leilão de bens imóveis, benfeitorias, veículos e demais itens 

pertencentes à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Rosário de 

Colombo, a ser realizado conforme os autos de insolvência determinados. 

 

Indicação 

 

2020  

199/2020 - Estudos para ampliação da campanha e ações de combate ao mosquito Aedes 

aegypti, vetor da dengue. 

198/2020 - Estudos para o desenvolvimento de ações de descontaminação e desinfecção em 

comunidades de alta densidade demográfica. 

187/2020 - Estudos para instalação de uma câmara de descontaminação na Unidade de 

Pronto Atendimento do Alto Maracanã. 

166/2020 - Estudos para garantir prioridade aos motoristas de taxi, ônibus, aplicativos, vans, 

motoboys e entregadores, para recebimentos da vacina contra a gripe INFLUENZA A/H1N1 

no município de Colombo 

162/2020 - Estudos para realização de fiscalização da equipe de vigilância epidemiológica nos 

estabelecimentos de acolhimento de crianças e adolescentes, casas de passagem, abrigos, 

casas de repouso, asilos, comunidades terapêuticas e afins, instalados no município de 

Colombo. 

156/2020 - Estudos para abertura de conta e realização de campanha de arrecadação para 

recebimento de doações ao Fundo Municipal de Saúde. 

154/2020 - Estudos para ampliação do fornecimento de vacinas de Influenza A/H1N1 para 

atender trabalhadores dos serviços essenciais de resposta à pandemia do novo coronavírus. 

140/2020 - Estudos para converter pelo menos um ginásio de esporte em Colombo em 

hospital temporário para atendimento aos pacientes do coronavírus. 

01/2020 - Estudos para promover doações de bicicleta com tração compartilhada - motorizada 

e humana, para agentes comunitários de saúde. 

 

2019 

 

644/2019 - Estudos para viabilizar a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento no 

bairro Centro. 
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449/2019 - Solicita-se a Prefeitura Municipal de Colombo, Instituir e regulamentar o Cadastro 

e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

439/2019 - Viabilizar contratação com urgência de no mínimo 2 médicos (as) para 

atendimento da população na Unidade de Saúde Santa Tereza. 

415/2019 - Estudos para realização de reforma do espaço físico, da Unidade de Saúde 

Alexandre Nadolny. 

414/2019 - Estudos para realização de ampliação do espaço físico, construção de salas para 

atendimento médicos na Unidade de Saúde Alexandre Nadolny. 

413/2019 - Solicito a contratação de no mínimo mais 2 equipes da Estratégia “Saúde da 

Família” na Unidade de Saúde Alexandre Nadolny. 

412/2019 - Estudos para viabilizar contratação de profissionais de serviços gerais e agentes 

comunitários de saúde para compor o quadro funcional da Unidade de Saúde Alexandre 

Nadolny. 

404/19 - Estudos para firmar convênio com entidades filantrópicas, ongs e hospitais, para 

atendimento de dependentes do Alcoolismo. 

403/18 - Estudos para viabilizar contratação de profissionais de serviços gerais e agentes 

comunitários de saúde para compor o quadro funcional da Unidade de Saúde do Guaraituba. 

402/19 - Contratação de 02 técnicos de enfermagem e 02 enfermeiros para ampliação do 

atendimento na Unidade de Saúde do Guaraituba. 

401/19 - Solicito a contratação de quatro equipes da Estratégia Saúde da Família da unidade 

de saúde do Guaraituba. 

319/2019 - Estudo para ampliar convênio com entidades filantrópicas, clínicas, ongs e 

hospitais, para atendimento de neuropediatra. 

283/19 - Criação de um plano preventivo de segurança e combate a incêndio nas escolas, 

unidades de saúde e demais prédios públicos. 

276/2019 - Estudos para elaboração de campanha de enfrentamento ao uso excessivo de 

álcool. 

258/19 - Credenciamento de mais clínicas de oftalmologia em Colombo. 

255/19 - Viabilizar a implantação do CAPS III, (Centros de Atenção Psicossocial, com 

atendimento emergencial 24H), nas regionais do município de Colombo. 

 

2018 

 

556/2018 - Estudos de oferta de clínicas especializadas para crianças e adolescestes 

usuários de drogas. 

472/18 - Contratação de profissionais de serviços gerais e agentes comunitários de saúde 

para compor o quadro funcional da Unidade de Saúde do Fátima 

471/18 - Contratação de 01 dentista para ampliar o atendimento na Unidade de Saúde do 

Fátima. 

470/18 - Contratação de 02 técnicos de enfermagem para ampliação do atendimento na 

Unidade de Saúde do Fátima 
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469/18 - Contratação de 2 médicos (as) e 01 enfermeiro (a) para recomposição da equipe da 

Unidade de Saúde do Fátima. 

396/2018 -  Estudos para viabilizar a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento no 

bairro Jardim Arapongas. 

305/18 - Viabilizar fixação de lista de médicos em serviço e do responsável pelo plantão em 

local visível aos usuários das Unidades de Saúde, clínicas, laboratórios e Unidades de Pronto 

Atendimento públicos do município de Colombo. 

287/18 - Disponibilizar as listas de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo município e 

Estado nas Unidades de Saúde, farmácias municipais, UPA, CAPS e demais órgãos de saúde 

situados no município de Colombo. 

259/18 - Estudos para que seja construído a sala de reuniões e eventos da Unidade de Saúde 

Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua São João Batista, n° 785-879, no bairro Jardim 

Fátima. 

116/18 - Estudos para viabilizar ampliação do horário de atendimento até as 20h das 

seguintes unidades de saúde: Unidade de Saúde Alexandre Nadolny; Unidade de Saúde 

Maracanã; Unidade de Saúde Nossa Sra de Fátima – Alexandre De Lima Moraes; Unidade de 

Saúde CAIC São Gabriel; Unidade de Saúde Monte Castelo; Unidade de Saúde São 

Domingos; e Unidade de Saúde São Dimas. 

084/18 - Criação de campanha de divulgação do serviço de coleta de medicamentos não 

utilizados ou vencidos no município Colombo. 

 

2017 

 

879/17 - Solicito a realização de campanha de incentivo a doação voluntária de medula óssea 

nesta circunscrição municipal  

862/17 - Solicito a realização de estudos para agilizar o processo de aquisição e próteses e 

órteses. 

861/17 - Solicito a adequação do número de auxiliares e técnicos de enfermagem na unidade 

de saúde do CAIC, no Jardim São Gabriel. 

860/17 - Solicito a realização de estudos com a finalidade de propiciar maior agilidade nas 

marcações de exames especializados no município de Colombo/PR. 

858/17 - Solicito a realização de estudos com a finalidade de propiciar maior agilidade nas 

marcações de consultas especializadas no município de Colombo/PR. 

857/17 - Solicito a implantação das quatro equipes da Estratégia Saúde da família na unidade 

de saúde do CAIC. 

856/17 - Solicito a disponibilização de consultas psiquiátricas e atendimento em psicoterapia 

adulto e infantil em número adequado. 

855/17 - Solicito a realização de estudos para a reforma do CAIC, compreendendo creche, 

posto de saúde e escola. 

854/2017 - Solicito implantação de programa de prevenção e combate aos suicídios de 

adolescentes no município de Colombo. 
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560/2017 - Solicito a realização de campanha de incentivo a doação voluntária de sangue 

nesta circunscrição municipal. 

507/2017 - Estudos para adesão do Município de Colombo à oficina: “Criação e Estruturação 

de Serviços Municipais e Intermunicipais de Saneamento Básico”, realizada pela Fundação 

Nacional de Saúde – Funasa. 

401/2017 - Implantação do CAPS Infanto-Juvenil (Centro de Atendimento (Psicossocial 

Infanto - Juvenil) no município de Colombo. 

250/2017 - Viabilizar a construção de Unidade Básica de Saúde próximo ao Hiper mercado 

Rio Verde no Bairro Santa Terezinha. 

 

2016 

 

566/2016 - Estudos para viabilizar a revitalização com pintura da Unidade de Saúde da Sede, 

no município de Colombo. 

560/2016 - Estudos para realização de concurso público para contratação de servidores 

públicos municipais nas seguintes categorias profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos em 

enfermagem, farmacêuticos e serviços gerais. 

561/2016 - Instalação de farmácia local em todas as unidades de saúde e descentralizar o 

fornecimento de medicamentos controlados no município de Colombo. 

456/2016 - Implantação no município de Colombo do programa Consultório na Rua, cuja 

composição multiprofissional lida com os diferentes problemas e necessidades de saúde da 

população em situação de rua. 

 

2015 

 

481/2015 - Estudos para viabilizar oferta de exames rápidos de HIV nas unidades dos Centros 

de Atenção Psicossocial - CAPS. 

294/2015 - Incluir no cadastro individual a da pessoa com deficiência do sistema único de 

saúde, dados como tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, de modo que se possa 

posteriormente possibilitar a apresentação do perfil epidemiológico da população de pessoas 

com deficiência atendida pelas unidades de saúde. 

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

qualidade de vida e movimento no município de Colombo. 

022/2015 - Construção de Unidade Básica de Saúde no Jardim Central. 

 

2014 

 

657/2014 - Estudos para implantação de farmácia popular nos seguintes bairros: Monte 

Castelo, Jardim Monza, São Gabriel e Jardim Osasco. 

581/2014 - Implantação de uma equipe de emergência 24h para atendimentos de pessoas 

com transtornos mentais na unidade do CAPS II, localizada no bairro Guaraituba. 

409/2014 - Estudos para construção do hospital público em Colombo. 



 
 

5 
 

368/2014 - Implantação de equipe médica especialista em traumatologia, com atuação 24 

horas por dia nos prontos atendimentos Alto Maracanã e Jardim Osasco. 

367/2014 - Implantação de equipe médica especialista em pediatria, com atuação 24 horas 

por dia nos prontos atendimentos Alto Maracanã e Jardim Osasco. 

289/2014 - Ampliação do quadro de funcionários, bem como a realização de exames na 

própria unidade de saúde da mulher. 

187/2014 - Implantação do serviço ambulatorial especializado em atendimento e assistência a 

mulher vítima de violência. 

186/2014 - Oferecer capacitação e treinamento para que os profissionais da área de saúde do 

município de Colombo, para que possam identificar os tipos de violência e garantir serviço de 

atenção às mulheres vítimas de todos os tipos de violência. 

 

2013 

 

1039/2013 - Realizar estudo para viabilizar a construção de uma Unidade de Saúde na Vila 

Casa Branca.  

1021/2013 - Estudo para garantir acessibilidade da pessoa com deficiência nas unidades de 

saúde. 

1008/2013 - Implantar programa municipal de locomoção de pacientes acamados e com 

limitações motoras para fisioterapia, exames e consultas médicas, dentro e fora do município. 

872/2013 - Estudo para ampliar convênio com entidades filantrópicas, ongs e hospitais, com 

objetivo de garantir o atendimento humanizado aos usuário de drogas. 

860/2013 - Implantar Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Falciformes e Outras Hemoglobinopatias, dando ênfase a especialidades de mulheres em 

idade fértil. 

859/2013 - Viabilizar estudos para implantação da unidade de terapia intensiva neonatal na 

Maternidade Maracanã. 

649/2013 - Estudos para viabilizar a construção do heliponto para emergências médica no 

Pronto Atendimento do Maracanã e Hospital e Maternidade Alto Maracanã. 

545/2013 - Implantação de uma central de regulação municipal de atendimento nas unidades 

de saúde, pronto atendimento emergencial e maternidade. Sisreg III – Sistema Nacional de 

Regulação. 

 

Ofícios 

2020  

Ofício nº 101/2020 – Solicita para o desenvolvimento de ações de descontaminação e 

desinfecção do Social Plaza, de maneira que sejam intensificadas as atitudes a fim de mitigar 

os impactos na população no município de Colombo causados pelo novo coronavírus. 

Ofício nº 088/2020- Solicitar que sejam adotadas medidas de economia de recursos gastos 

pela Câmara Municipal de Colombo, com a finalidade de contribuir com o financiamento das 

ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Colombo, em enfrentamento a pandemia do novo coronavírus – COVID-19. 
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Ofício nº 085/2020- Solicitar que seja estabelecido uso de máscara obrigatório em todos os 

espaços públicos, equipamentos de transporte coletivo, estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços. 

Ofício nº 084/2020- Solicitar a Vossa Senhoria, que seja estabelecido regras para as 

empresas de transporte coletivo, garantindo que as empresas não retirem linhas de ônibus e 

todas as linhas circulem apenas com pessoas sentadas para não haver aglomerações, além 

da disponibilidade do álcool em gel 70% e janelas abertas. 

Ofício nº 081/2020 - Solicitar que seja realizada abertura de conta específica em nome do 

Fundo Municipal de Saúde, bem como realização de campanha para recebimento de 

eventuais doações financeiras, conforme termos da Lei nº1231/2011. 

Ofício nº 080/2020 - Solicitar que seja realizada reunião entre este vereador e os membros 

do Comitê Municipal para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da 

Infecção Humana pelo COVID-1, criado pela Portaria nº201/2020. 

Ofício nº 079/2020 - Solicitar a Vossa Senhoria, que seja solicitado junto ao Governo do 

Paraná o aumento de número de vacinas de influenza A / H1N1 destinado ao município de 

Colombo.  

Ofício nº 072/2020 - Solicitar Vossa Senhoria, que seja oferecido atendimento via internet, na 

modalidade de videoconsulta para triagem de pacientes suspeitos de contaminação com o 

vírus COVID-19. 

Ofício nº 067/2020 – Solicita que sejam tomadas seguintes medidas para garantir a 

prevenção e combate ao coronavirus (COVID-19).  

Ofício nº. 063/2020 - Solicitar a Vossa Senhoria a reposição do aparelho Cuba Ultrassônica 

na Unidade de Saúde Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Manoel Ribas, n° 847-

881, no bairro Jardim Fatima. 

Ofício nº. 062/2020 – Solicita a reposição da geladeira, máquina de lavar e fogão na Unidade 

de Saúde Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Manoel Ribas, n° 847-881, no bairro 

Jardim Fatima. 

Ofício nº. 061/2020 - Solicitar que seja reconstruído o muro da Unidade de Saúde Nossa 

Senhora de Fátima, localizada na Rua Manoel Ribas, n° 847-881, no bairro Jardim Fatima. 

Ofício nº 060/2020 - Solicitar que sejam distribuídos Kits de higiene e prevenção ao 

Coronavírus (Covid–19) para todos os setores de departamentos públicos da Prefeitura 

Municpal de Colombo. 

Ofício nº 059/2020 – Solicita que sejam distribuídos Kits de higiene e prevenção ao 

Coronavírus (Covid – 19) para todas as unidades de ensino e departamentos correlatos da 

Secretaria Municipal de Educação de Colombo.  

 

2018 

 

Ofício nº 210/2018 - Reposição do vidro e manutenção do compressor para odontologia, na 

Unidade Básica de Saúde do Fátima. 
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Ofício nº 186/2018 - Convite ao secretário municipal de saúde ANTONINHO BARTH a se 

fazer presente na Câmara Municipal de Colombo, com o objetivo de esclarecer as atividades 

inerentes do Pronto Atendimento, Santa casa, Consórcio de saúde e Cirurgias eletivas. 

Ofício nº. 179/2018 - À Promotoria de Justiça da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba – Foro Regional de Colombo 

Assunto: PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA GARANTIA DE 

TRATAMENTO DE SAÚDE. 

Ofício nº 146/2018 - Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Arapongas ou 

Jardim Eldorado. 

Ofício nº. 007/2018 - Reposição de cadeiras de rodas para apoio na recepção de pacientes 

que não podem se locomover de forma temporária ou permanente, no Pronto Atendimento do 

Alto Maracanã. 

 

2017 

 

Ofício nº.194/2017 - Requer a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. O 

presente requerimento tem como finalidade apurar relatórios quanto à utilização de recursos 

destinados pela Prefeitura Municipal de Colombo ao convênio de cooperação técnica LEI 

MUNICIPAL Nº 1.365, DE 16/03/2015. 

 

2016 

 

Ofício nº. 193/2016 - Requer ao Secretário Municipal de Saúde de Colombo, o envio de 

informações referentes a veridicidade do fechamento da Pronto Atendimento do Jardim 

Osasco, localizado na Rua Prefeito Pio Albert.  

Ofício nº. 192/2016 - Requereu ao Secretário Municipal de Saúde de Colombo, o envio de 

informações referentes a veracidade do fechamento da Unidade de Saúde do Jardim Osasco 

Ofício nº 165/2016 – Solicita informações sobre as medidas tomadas pela secretaria de 

saúde, para regularização do atendimento clínico na Unidade de Saúde do Fátima. 

Ofício nº 159/2016 – Solicita informações sobre os motivos que levaram à situação de falta 

de médicos e poucas ofertas de consultas na unidade de saúde Jardim das Graças, bem 

como informações sobre as medidas tomadas por esta secretaria para que tal problema seja 

solucionado. 

Ofício nº 142/2016 - Solicita que seja viabilizado o retorno das atividades da médica que 

atendia os (as) usuários (as) do Centro de Convivência do Rio Verde.  

Ofício nº 126/2016 - Solicitar que seja realizada uma ação de fiscalização e combate a 

endemias na área localizada na Rua Tebas, nos fundos do CMEI Jardim Central. 

Ofício nº 051/2016 – Solicita que seja realizada uma ação de fiscalização e combate a 

endemias na área localizada na Rua Maiorca, 211, no bairro Santa Teresinha. 

Ofício nº 033/2016 – Solicita seja realizada uma ação de fiscalização e combate a endemias 

na área localizada entre as ruas Evaldo Lazaroto e Jaime Jardim, ao lado do campo de 

futebol do bairro São Sebastião, próximo ao ponto final do ônibus São Gabriel. 
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2015 

 

Ofício nº 017/2015 - Informa a secretaria que já estão abertas as inscrições para a nova fase 

do Programa Mais Médicos.  As inscrições para os municípios e médicos que desejam aderir 

à nova etapa deste programa vão até os dias 28 e 29 de janeiro.  

 

2014 

 

Ofício nº 229/2014 – Solicita a demonstração e avalição do cumprimento das metas fiscais, 

contendo não só os dados quantitativos, como também dados qualitativos que descrimina no 

qual os projetos são descriminados. 

Ofício nº 010/2014 – Solicita que sejam disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 

Colombo, o relatório da última Conferência Municipal de Saúde, bem como o calendário de 

reuniões do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de 2014. 

 

2013 

 

Ofício nº. 183/2013 – Solicita que seja averiguado a falta de alguns tipos de remédios, 

sobretudo os que se refere ao tratamento da doença de Parkinson. Podemos citar alguns: 

Levodopa 100mg + Benserazida 25mg, Levodopa 200mg + Benserazida 50mg, Levodopa 

200mg + Carbidopa 50mg, Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg, dentre outros. 

Ofício nº. 163/2013  - Solicita informações sobre o Hospital de Referência e a Central de 

Leitos para o Município de Colombo. Este pedido se faz necessário, pois sabemos dos altos 

índices de atendimentos de urgência e não temos conhecimento de qual unidade hospitalar 

os pacientes são encaminhados. 

Ofício nº.155/2013 – Solicita estudo para locação de novo prédio para atendimento do Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS II) localizado atualmente no bairro Guaraituba.   

Ofício nº.128/2013 - Solicito a possibilidade de garantir locomoção de paciente acamado e 

com limitações motoras para fisioterapia, exames e consultas, dentro e fora do município.   

Ofício nº. 067/2013  - Solicita que seja averiguado a falta de alguns tipos de remédios, 

sobretudo os que se refere ao tratamento de doenças crônicas e controlados. O referido 

remédio está faltando na Central de Distribuição de Medicamentos e Farmácia Municipal. 

Ofício nº. 066/2013  - Solicito que seja realizado estudos para implantação de saída de 

emergência na Unidade de saúde CAIC.  

Ofício nº. 002/2013 - Solicito estudos e providências cabíveis para solucionar a filas de 

espera para marcação de consultas, em local inadequado na unidade de Saúde Nossa 

Senhora de Fátima. 
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Pedido de informação 

 

Pedido de Informação nº 007/2019 - REQUERER INFORMAÇÕES referentes a instalação e 

funcionamento, no município de Colombo, do Centro de Especialidades Médicas do 

Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná COMESP 

Pedido de Informação nº 005/2019 - REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao 

CONTRATO Nº211/2019, que tem por objetivo a prestação de serviços de VIGILÂNCIA na 

unidade de Pronto Atendimento do Alto Maracanã. 

Pedido de Informação nº 012/2017 - requerer informações sobre a falta de medicamentos 

imprescindíveis para o tratamento de Doenças como Diabetes e Doenças Cardiovasculares 

na Farmácia Municipal até a presente data. 

Pedido de Informação nº 003/2017 - requerer informações sobre a falta de medicamentos 

imprescindíveis para o tratamento da Doença de Parkinson na Farmácia Regional deste 

município nos meses de janeiro e fevereiro 

Pedido de Informação nº 000/2015 - Requer cópia integral do Processo do Projeto do 

Executivo nº 03/2015, que autoriza o Executivo Municipal a formalizar convênio com a Santa 

Casa de Misericórdia de Colombo. 

Pedido de Informação nº 000/2015 - Requer cópia do termo de ajustamento de conduta 

firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Colombo e o Ministério Público. Requer cópia 

do contrato firmado entre a confiance saúde e Santa Casa de Misericórdia de Colombo. 

Pedido de Informação nº 000/2015 - Requer informações referentes a saúde do município 

de Colombo. 

Pedido de Informação nº 000/2013 - Requer informações referentes aos Médicos da Saúde 

da Família que atendia na área rural e o porquê não estão mais atendendo. 

Pedido de Informação nº 000/2013 - Requer informações referentes sobre quando será 

reabertura da Santa Casa de Misericórdia 

 

Vereador Anderson Prego participa do conselho municipal de Saúde, as reuniões acontecem 

na última quinta feira de cada mês.  

Assessoria participa do conselho municipal local da Unidade de saúde nossa senhora de 

Fátima.  

Participa de todas as reuniões da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E BEM ESTAR 

SOCIAL.  

Ofícios diversos de:  

1. Serviços de roçada e limpeza em diversos unidades de saúde e Pronto Atendimento, 

assim como nos terrenos do lado dos mesmos.  

2.  Solicitação informações e demais procedimento realizado referente ao atendimento do 

paciente.  

3. Solicitação que seja formalizado a reclamação sobre a demora no encaminhamento, 

para a realização do exame de Expirometria, solicitada pelo Pneumologista. 

4. Fiscalização e combate a endemias em vários lugares 
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5. viabilizar a construção/instalação de um centro de referência em qualidade de vida e 

movimento no município de Colombo. 

6. Professor de educação física nas academias ao ar livre e implantação de aparelhos 

adaptados à pessoa com deficiência 

7. Fiscalização referente ao descarte de lixo. 

8.       Troca de lâmpadas, consertos de portas, janelas, pisos, pinturas e etc.  

 

Algumas falas do Vereador na Câmara Municipal de Colombo e participações em eventos. 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2097055733710241 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2196136663802147 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2412212532194558 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1541078275974659 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/716029025146259 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1525848864164267/ 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2155153871233760 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2147957585286722 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1078113272271164 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2148195818596232 

 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2097055733710241
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2196136663802147
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2412212532194558
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1541078275974659
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/716029025146259
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1525848864164267/
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2155153871233760
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2147957585286722
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1078113272271164
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2148195818596232

