
 
 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL   DESCRITIVO 
 
 
Proprietário: Município de Nova Pádua – RS. 
Matrícula: 11.164, Cartório de Registros Públicos de Flores da Cunha. 
Localização: Quadra 39, Loteamento Residencial Pádova, Bairro Centro, Nova Pádua/RS. 

 

FINALIDADE: O presente memorial descreve as informações do imóvel de propriedade do Município de 
Nova Pádua de matrícula nº 11.164,  do Cartório de Registros de Imóveis de Flores da Cunha, localizado 
na cidade de Nova Pádua – RS, onde tem por finalidade a ALTERAÇÃO DE DESCRIÇÃO E 
CARACTERÍSTICAS do citado imóvel, sem alterar área total e medidas, conforme memorial descritivo 
abaixo, mapa e RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) em anexo. 
  
 
1) DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DA MATRÍCULA Nº 11.164 – LIVRO Nº 2 – REGISTRO 

GERAL ALTERADA: 

 

UM TERRENO URBANO, constituído pelo lote urbano número catorze (14), da quadra número trinta e 
nove (39), do “Loteamento Residencial Pádova”, localizado na cidade de Nova Pádua-RS, formada pelas 
ruas Rua Geraldo José Araldi, Rua Padre Antônio Alessi, Rua Dom Júlio Scardovelli e projeção do 
prolongamento da Rua Marcelo Pecatti, com área de terras total de 2.989,37m² (dois mil e novecentos e 
oitenta e nove metros e trinta e sete decímetros quadrados), com as seguintes medidas e 
confrontações: ao NORTE, por uma linha curva de sessenta e nove metros e cinquenta e cinco 
centímetros (69,55m) de extensão com a Área de Recreação (Institucional) do Loteamento Residencial 
Pádova; ao SUL, por dois segmentos em linha reta, sendo, Leste para Oeste, o primeiro por trinta e cinco 
metros e noventa centímetros (35,90m) de extensão com terras de propriedade de Claudiomiro Tonet e 
outros, e o segundo por trinta metros (30,00m) de extensão com terras de Delvino Bunai e outros; ao 
LESTE, por uma linha curva com quarenta e dois metros e noventa e cinco centímetros (42,95m) de 
extensão com a Área de Recreação (Institucional) do Loteamento Residencial Pádova; ao OESTE, por 
dois segmentos de linha reta, sendo de Sul pra Norte, o primeiro por onze metros e cinquenta 
centímetros (11,50m) de extensão com a Área de Recreação (Institucional) do Loteamento Residencial 
Pádova e o segundo por trinta e três metros e vinte centímetros (33,20m) com terras de Delvino Bunai e 
outros. 
 

OBS: É PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL DESCRITIVO O MAPA ANEXO. 

 
Nova Pádua, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 

 

GRAZIELA VERDI 
CAU A2279916 

 

 


