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MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO 
 
 

Título do Projeto: CONSTRUÇÃO NOVA de Equipamento Esportivo para a 
3ª IDADE – Implantação. 

Proprietário(s): Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 
(segundo Setor de Cadastro – P.M.F.V.) NÃO foi fornecida a 
Matrícula do Registro do Imóvel. 

Local: Rua Francisco Antônio Zeller, S/Nº, esquina com a Rua Pastor 
Moyses Gili (continuação da Rua Prudente de Moraes). 

 

Bairro / Loteamento: Jardim Juliana – Ferraz de Vasconcelos – SP. 
Inscrição Cadastral: 20.094.0001-00 (Área de Lazer). 

 

Área do Terreno ........... 1.254,62 m² (conforme Setor de Cadastro – P.M.F.V.). 
 
Área à Construir ............... 410,64 m² (Projetada: Coberta). 

 
 

01 – CONDIÇÕES GERAIS: 

• CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. 

• CONTRATADA: Empresa da Construção Civil, contratada legalmente para a 
execução da obra acima descrita. 

• PROJETO de ARQUITETURA: Projeto Básico de Arquitetura da edificação a 
ser construída, que compreende desenhos e documentos técnicos necessários 
à execução da obra idealizada pelo Arquiteto. O Projeto Básico de Arquitetura 
é a BASE a ser seguida por todos os outros projetos complementares a serem 
desenvolvidos (tais como: projeto de fundações; estrutural; hidráulico; elétrico; 
e todos os outros que se fizerem necessários técnica e legalmente). 

• Execução total da obra em função do projeto quanto à sua distribuição, 
dimensão, detalhes técnicos e arquitetônicos, obrigando-se a CONTRATADA 
a apresentar A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro 
civil responsável pela obra. 

• Execução da obra de acordo com a boa técnica e seguindo-se normas da 
ABNT e as especificações técnicas fornecidas pelos fabricantes dos 
materiais e pela Secretaria Municipal de Obras de Ferraz de Vasconcelos. 

• As disposições e dimensões de todos os ambientes serão as indicadas no 
projeto anexo, salvo alterações que venham a ser necessárias para 
satisfazerem as exigências do CONTRATANTE sempre combinado com as 
legislações Estaduais, Municipais e Federais vigentes. 

• Em caso de dúvidas, qualquer modificação do projeto, de detalhes ou 
especificações técnicas, somente poderão ser modificadas após prévia 
autorização da Secretaria Municipal de Obras de Ferraz de Vasconcelos 
(a CONTRATADA obriga-se a apresentar, nestes casos, a Planta de AS BUILT 
– como construído – para a CONTRATANTE). 
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• O prazo de execução da obra é o estipulado no contrato assinado entre as 
partes e conta a partir da data de emissão da respectiva ordem de início da 
obra. 

• Após a limpeza final da obra será feita uma vistoria pela fiscalização para o 
recebimento provisório da obra por parte da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos, onde serão relatados eventuais ajustes de obra a serem 
cumpridos pela CONTRATADA. Após a execução por parte da CONTRATADA 
de todos os ajustes determinados a obra será recebida de forma definitiva pela 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. 

• Manter engenheiro civil e/ou encarregado de obra para contatos que se 
fizerem necessários na obra. 

• Manter livro de ocorrência na obra onde serão relatados as ocorrências e os 
serviços executados diariamente. 

• A CONTRATADA deve fornecer EPI’s (equipamento de proteção individual) a 
seus funcionários e mantê-los uniformizados e identificados nas 
dependências da obra. 

• O recebimento definitivo da obra pela Prefeitura Municipal de Ferraz de 
Vasconcelos NÃO exime a CONTRATADA de suas garantias e 
responsabilidades contratuais com relação à obra executada, devendo a 
mesma proceder quaisquer reparos e consertos solicitados pela fiscalização 
após a entrega da obra, ainda que estes itens não tenham sidos detectados e 
por ocasião da vistoria final ou que tenham surgidos com a utilização da obra. 

• Todos os materiais, provenientes das demolições, limpeza ou qualquer outro 
entulho gerado pela obra, deverão ser removidos pela CONTRATADA e dado 
a eles o destino apropriado e legal. 
A responsável pela remoção e pela destinação do entulho é a CONTRATADA, 
que deverá providenciar documento comprobatório de que o entulho foi 
entregue em área licenciada para a destinação adequada dos resíduos da 
construção civil, devendo fornecer cópia autenticada de tal documentação a 
Secretaria Municipal de Obras de Ferraz de Vasconcelos. 

 

02 – CORTE, ATERRO E VALAS: 
Qualquer movimento de terra deverá ser executado com rigoroso controle 
tecnológico, a fim de prevenir erosões, assegurar estabilidade e garantir a 
segurança dos imóveis e logradouros limítrofes, bem como não impedir ou alterar 
o curso natural de escoamento de águas pluviais e fluviais. 
Somente é permitido o serviço manual nos casos de pequenos movimentos de 
terra ou se constatada a impossibilidade técnica do serviço mecanizado. 
Devem-se obedecer as cotas e os perfis previstos no Projeto, permitindo fácil 
escoamento das águas superficiais. 
O terreno deve ser preparado adequadamente para receber o aterro, retirando toda 
vegetação ou restos de demolição eventualmente existentes. 
Devem ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, eventuais instalações 
e serviços públicos, tubulações, construções, muros ou qualquer estrutura vizinha ou 
existente no imóvel, que possam ser atingidos pelos trabalhos. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
Estado de São Paulo 

Av. Rui Barbosa, nº 295 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – Telefone 4674-7800 

3 

 

 

Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a ação da 
água superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de 
lençol freático. 
A escavação será executada em função do tipo de solo, usualmente manual a céu 
aberto com profundidade máxima de 2,00m, com bota fora do excedente que não for 
aproveitado com reaterro ou aterro entre baldrames. 
O fundo das valas deverá ser fortemente apiloados com maço de 30 kg a 60 Kg, 
ficando prontos para o lançamento do concreto magro. 
No local onde estiver prevista a implantação da obra, o corte e aterro devem ser 
convenientemente executados, visando evitar: 
- Recalques do solo local pela carga do aterro; 
- Cargas e cotas não previstas no estaqueamento. 
O lançamento do aterro será efetuado em camadas de 20 cm de espessura, medidas 
após a compactação. O aterro será sempre compactado até atingir um grau de 
compactação de no mínimo 95% do Procto Normal, com referência ao ensaio de 
compactação normal de solos. 

 

03 – TAPUME (FECHAMENTO DA OBRA): 
É obrigatória a colocação de tapumes ou barreiras sempre que se executarem 
atividades de construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos 
serviços. 
Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura 
mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 
Existindo risco de queda de materiais, nos pedestres e nas edificações vizinhas, a 
obra deve ser protegida, em toda a sua extensão, com fechamento por meio de tela, 
conforme a Norma NR 18. 

04 – CANTEIRO DE OBRAS 
O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, 
notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. 
Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais deve 
ser realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas. 
As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam 
a sua estabilidade e facilitem o seu manuseio. 
Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou 
desnivelado. 
A cal virgem deve ser armazenada em local seco e arejado. 
Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados 
em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas 
devidamente autorizadas. 
As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser 
empilhados, depois, retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 
Atender também à Legislação Específica para construção de Canteiro de Obras do 
município ou Código de Obras. 

 

05 - FUNDAÇÕES E ALICERCES: 
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Fundação: Brocas moldada in loco, de diâmetro e profundidade compatíveis com o 
solo (ou conforme Projeto Executivo Complementar) – profundidade mínima de 4,00 
m. 
Alicerces: com sapatas; e vigas baldrame com espessura de 0,20 m e a altura de 10% 
do vão. 
Fundações, alicerces e superestruturas serão de concreto armado com: 

• Ferragens de aço CA-50 nas barras longitudinais e CA-60 nos elementos 
transversais (estribos). 

• Concreto usinado de no mínimo Fck = 20 MPa (fundações / alicerce) e 25 
MPa (superestrutura). 

O projeto executivo das fundações, alicerces e superestrutura deverá ser executado 
em total obediência às Normas próprias da ABNT. 

 

06 - CAMADA ISOLADORA DOS ALICERCES: 
Revestimento impermeável, rígido, composto por argamassa de cimento, areia media 
peneirada no traço 1:3 e aditivo hidrófugo. 
Aplicação: Em locais não sujeitos à movimentações estruturais em 
impermeabilizações contra água sob pressão, percolação, chuvas e umidade do 
solo: subsolos, baldrames e respaldo alicerces, muros de arrimo, pisos e paredes 
em contato com umidade do solo. Para lajes planas, executar caimento mínimo de 
1%. 
Após a cura, aplicar impermeabilizante à base de emulsão asfáltica modificada com 
elastômeros na cor preta, para moldagem in loco, formando uma membrana elástica 
e flexível, sem emendas. 

 

07 – ALVENARIAS: 
Serão utilizados blocos vazados de concreto simples, faces planas, arestas vivas, 
textura homogênea, isento de trincas, lascas ou outros defeitos visíveis. 
Classe de uso: C (resistência característica ≥ 3,0 MPa). 
Dimensões: Família M-15, linha 15x40 (14 x 19 x 39 cm). Espessura da parede do 
bloco: M-15, longitudinal e transversal ≥ 25 mm. 
Blocos complementares da mesma família, que integram modularmente entre si, com 
as mesmas características (canaleta, meio bloco, bloco de amarração L e T, etc.). 
A espessura máxima das juntas deve ser de 1,5 cm, sendo 1,0 cm a espessura 
recomendada. 
Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento. 
A argamassa de assentamento terá o traço de 1:0,5:4,5 (cimento, cal hidratada e 
areia). Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV. 

 

08 – FORMAS DE MADEIRA: 
As fôrmas devem estar de acordo com as normas da ABNT. 
A execução das fôrmas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de 
ondulações na superfície do concreto acabado. A Construtora deve dimensionar os 
travamentos e escoramentos das fôrmas de acordo com os esforços e por meio 
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de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente, considerando o 
efeito do adensamento. 
As fôrmas de tábua maciça devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da 
concretagem para não haver absorção da água destinada à hidratação do concreto. 
Só é permitido o reaproveitamento do material e das próprias peças no caso de 
elementos repetitivos, e desde que se faça a limpeza conveniente e que o material 
não apresente deformações inaceitáveis. 
As fôrmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT. 

 

09 – ARMAÇÃO (Geral): 
As superestruturas serão de concreto armado, com ferragens de aço CA-50 e CA- 
60. 
A armadura deve ser colocada limpa na forma ou bloco canaleta (isenta de crostas 
soltas de ferrugem, terra, óleo ou graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente 
risco de deslocamento durante a concretagem. 
As emendas nas armações devem estar de acordo com as normas da ABNT. 

 

10 – CONCRETO: 
Concreto usinado – o fornecimento, os ensaios e a execução devem obedecer às 
normas da ABNT. 
Deve satisfazer as condições de resistência indicadas no projeto executivo, bem como 
as condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de 
exposição. 
O transporte do concreto até o ponto de lançamento pode ser feito por meio 
convencional (carrinhos de mão, giricas, gruas etc.) ou através de bombas (tubulação 
metálica). 
Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia 
autorização e verificação por parte da Fiscalização da perfeita disposição, dimensões, 
ligações, fôrmas e armaduras correspondentes. 
Assim que o concreto é colocado nas formas ou blocos canaletas, deve-se iniciar o 
adensamento de modo a torná-lo o mais compacto possível. Para a cura, molhar 
continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante os 
primeiros 7 dias. 
Os escoramentos só podem ser retirados quando o concreto resistir com segurança 
e quando não sofrerem deformações pelo seu peso próprio e as cargas atuantes. 

 

11 – CONTRAPISO: 
Os contrapisos (a base de proteção para pisos em contato com o solo) devem ser 
executados de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas e 
perfeitamente niveladas. 
O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado). 
Colocar uma camada de 2 cm de areia e socar; adicionar uma camada de 4 cm de 
pedra britada (evita a passagem de umidade e previne afundamentos), sobre esta 
base, colocar manta de poliuretano (plástico preto). 
Montar tela armada (malha pré-soldada) com vergalhão CA-60 (4,2mm; malha 20 x 
20cm), para aumentar a resistência. 
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Executar o contrapiso de concreto, com cimento, areia média e brita (traço 1:3:6 em 
volume, com adição de 3% de hidrófugo sobre o peso do cimento ou conforme 
especificações do fabricante), e espessura mínima de 7 cm. 
Se o contrapiso necessitar de nivelamento, utilize diversas camadas finas (que não 
deverão ultrapassar 2,5 cm no total), com cimento e areia média (traço 1:3 em 
volume). 
A superfície deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme 
indicação do projeto de arquitetura. 

 

12 – TIPOS DE PISO: 
Pisos internos e externos: 
- Piso porcelanato técnico, PEI 5, antiderrapante: Assentar com argamassa colante 
(atender as normas NBR 14081 e NBR 13753 sobre argamassa colante, confecção 
de juntas de dilatação e de dessolidarização). 
- Piso de concreto armado resinado e Arruamento de concreto armado: 
Executar a terraplenagem e compactação do solo. Preparação do sub-leito e da sub-
base. Colocação das telas metálicas soldadas (armaduras). Lançamento, 
espalhamento e adensamento do concreto usinado. Nivelamento e acabamento 
superficial. Cura do concreto. Execução de juntas de dilatação. 
- Piso emborrachado com demarcação oficial (cancha de bocha), sobre base de 
concreto armado. 
- Piso de concreto armado com pintura especial deslizante (quadra de malha). 
- Piso Cimentado: Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 3,5cm 
(inclui camada de regularização). A superfície final deve ser desempenada e não deve 
apresentar baixa resistência à abrasão (esfarelamento superficial). 
- Piso em camadas de brita: Espessura mínima da camada: 5 cm. 
Pisos internos: 
Todos os pisos laváveis devem ter declividade mínima de 0,5% em direção a ralos 
ou portas externas. 
Piso externo: 
Deverá ser executado caimento ou abaulamento necessários para escoamento de 
águas pluviais, com declividade mínima de 0,5%. 
A execução de cada piso atenderá às recomendações da Norma NBR 9050 – 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (para 
pessoas com necessidades especiais). 

 

13 - REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS: 
Todas as paredes serão revestidas com gesso (espessura mínima de 2,0 cm, com 
preparo manual) e emassamento após a secagem, lixar e aplicar selador acrílico 
(uma demão). 
Na área dos sanitários, contarão com emboço desempenado áspero (espessura 
mínima de 2,0 cm, com preparo manual) e receberão revestimento cerâmico 
esmaltado, padrão alto (até o teto) assentado com argamassa colante e rejunte 
impermeável. 
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14 – PINTURA: 
Todas as paredes (onde NÃO forem assentados revestimentos cerâmicos 
esmaltados) serão pintadas com látex acrílico acetinado lavável (duas demãos). 
As portas de madeira receberão emassamento e fundo nivelador e posteriormente 
serão pintadas com esmalte sintético (duas demãos). 
Os portões, gradis eletrofundidos e estrutura de sustentação metálicas 
receberão uma demão de zarcão e posteriormente serão pintados com esmalte 
sintético (duas demãos). 

 

15 – ESQUADRIAS (JANELAS, PORTAS e PORTÕES): 
Vide: Tabela de Iluminação e Ventilação Natural – ESQUADRIAS (Anexa no final 
deste Memorial Descritivo). 

 

16 – COBERTURA: 
Executada com: 
Telha ondulada CRFS 6mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser substituído por telhas 
de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m), 

desde que o insumo esteja em m². Estrutura de sustentação metálica (a ser 
dimensionada). 

 
Lajes pré-fabricadas unidirecionais compostas de vigotas de concreto armado e 
armação treliçada com altura e largura nominal conforme projeto executivo estrutural 
ou especificação do fabricante. 
Enchimento com elemento inerte de blocos de EPS ou cerâmicos. 
As alturas das lajes serão determinadas pelo projeto executivo estrutural em função 
do vão, das condições de vínculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso próprio, 
permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço utilizados. 
Cibramento e escoramento: Os escoramentos devem ser contraventados para 
impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local 
dos pontaletes. 
O CONSTRUTOR deve exigir comprovação de procedência das pré-lajes através 
dos ensaios de resistência e módulo de elasticidade do concreto e da existência de 
profissional habilitado responsável pela fabricação, através de declaração do 
profissional. 

 

17 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
O projeto executivo de elétrica e a instalação elétrica deverão seguir a: 

• NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão, e 

• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (Ministério do 
Trabalho e Emprego). 

A instalação elétrica terá no mínimo: 
- (3) três pontos de tomadas, (1) um interruptor e (1) um ponto de iluminação - para 
os sanitários e o almoxarifado / DLM; 
- (4) quatro pontos de tomadas, (1) um interruptor, (1) um ponto p/ antena, (1) um 
ponto p/ telefone e (1) um ponto de iluminação – para a Administração. 
- (5) quatro pontos de tomadas, (1) um interruptor, (1) um ponto p/ antena e (3) três 
pontos de iluminação – para a área perto da churrasqueira e bancada de granito. 
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- Demais áreas (sob a área coberta) e no exterior, executar projeto executivo de 
elétrica. 
Alturas típicas de instalação: 
- tomada alta: 2,20 m / - tomada média: 1,10 m / - tomada baixa: 0,30 m. 
A instalação elétrica deve ser dividida em circuitos. Cada circuito contará com 
disjuntores próprios. 
Os eletrodutos deverão ser em PVC, tipo corrugado flexível, próprios para a 
finalidade a que se destinam. A bitola mínima dos eletrodutos é de 25 mm. 
Os fios ou cabos de potência para uso geral em baixa tensão (tensão de isolamento 
450 / 750V), isolação de composto termoplástico PVC, terão as seguintes 
características construtivas: 
- Fios e cabos condutores, serão de cobre eletrolítico nu de alta condutibilidade e 
têmpera mole; 
- Isolação: composto termoplástico de policloreto de vinila PVC, sem chumbo, com 
características quanto a não propagação e auto-extinção do fogo; 
- Capa externa: protetor em policloreto de vinila PVC, resistente à abrasão, baixo 
coeficiente de atrito e não propagador de chama. 

 

18 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 
Instalações prediais hidráulicas de água potável em tubos de PVC. Reservatório de 
água – caixa d’agua de 5.000 litros - em polietileno, serão alimentados a partir do 
ramal de entrada predial, através dos tubos e distribuídos aos compartimentos por 
tubulação vertical e horizontal, com registro de gaveta na prumada central. 
Instalações prediais de esgoto sanitário, em tubos e peças de PVC. Declividades 
mínimas dos ramais de esgoto: 2% para DN 50(2") a DN 100(4"). 
Nas bacias sanitárias, usar anel de vedação para saída de esgoto. A tubulação de 
saída deve ser ventilada. 

 

19 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: 
Instalações de captação e escoamento das águas pluviais. As águas captadas serão 
lançadas na sarjeta (na via pública) passando sob o passeio público. 
A rede de águas pluviais deve ser executada de acordo com as normas da ABNT, de 
modo a: Não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria; e evitar entupimentos e 
permitir fácil desobstrução, quando necessário. 
As declividades mínimas devem ser: - 0,5% para calhas; / 0,3% para canaletas; / 0,5% 
para coletores enterrados. 
Instalações para captação: Calhas e rufos em chapa de ferro galvanizado, com 
caimento mínimo de 0,5%. Condutores verticais de PVC com aditivo anti UV. 
Instalações para drenagem pluvial serão compostas por: Canaleta de concreto L= 
0,30 m (vide padrão FDE: CA-22) e canaleta meia cana de concreto L= 0,30 m. 

 

20 – LOUÇAS E METAIS: 
O conjunto de equipamentos (louças, metais, etc.) devem ser instalados nos 
sanitários, pontos de abastecimento de água, bancada de granito e almoxarifado / 
DML. 
Os metais devem ser em latão cromado e as louças em cerâmica esmaltada – padrão 
popular. 
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As bacias sanitárias serão para pessoas com necessidades especiais, com 
descarga tipo válvula hidra. 
Barras de apoio metálicas pintadas: (2) duas para vaso sanitário; (2) duas para 
portas; e (1) uma para lavatório (para cada sanitário) 
Locar as peças de acordo com o projeto de arquitetura, hidráulica e atendendo às 
orientações da NBR 9050 (para pessoas com necessidades especiais). 
Após a execução, verificar o perfeito funcionamento dos equipamentos, a ausência de 
vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento, nivelamento) e 
a limpeza do serviço executado. 

 

21 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 
O abastecimento de água potável será através da rede pública. 

 

22 – COLETA DE ESGOTO: 
O esgotamento sanitário será através da rede pública. 

 

23 – PASSEIO PÚBLICO: 
A calçada (passeio público) terá o piso cimentado desempenado rústico. 

 

24 – LIMPEZA GERAL DA OBRA: 
Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, louças, metais, 
etc). Aplicação: Em toda a área construída. 
Execução: Usar para a limpeza, de modo geral, água e sabão neutro; o uso de 
detergentes, solventes e removedores químicos deve ser restrito e feito de modo a 
não causar danos nas superfícies ou peças. 
O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser 
totalmente removidos da obra. 

 
25 – PROJETOS COMPLEMENTARES: 
Os Projetos Complementares e Executivos: fundação e estrutura; elétrica; 
hidráulica; telefonia, televisão e internet; para-raios; e todos os outros necessários, 
serão elaborados por outros profissionais, porém tendo como base este Projeto 
Básico de Arquitetura. 

 
 

Ferraz de Vasconcelos, 09 de Julho de 2020. 
 

 
 
 

Arquiteto Antônio Carlos Dos Santos Ferreira 
Secretário Municipal de Obras e Habitação 

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - SP 
 


