
 
 

MEMORIAL 
 

 

Lote 01A, da quadra B, do Loteamento Morada do Sol, de propriedade do 
Município de Candiota, com as seguintes dimensões e limitações: UM TERRENO 
URBANO, com a área de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), 
situado na cidade de Candiota-RS, no Loteamento Morada do Sol, distando 56,82m 
da esquina com a rua Antônio Cougo Rostan, com as seguintes medidas e 
confrontações: 10,00m (dez metros) ao Nordeste, para onde faz frente, 
confrontado-se com a rua João de Lima Duarte; 25,00m (vinte e cinco metros) ao 
Noroeste, confrontando-se com o Lote 01, ora desdobrado, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Candiota-RS; 10,00m (dez metros), ao Sudoeste, 
confrontando-se com o Lote 01, ora desdobrado, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Candiota-RS; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Sudeste, 
confrontando-se com o Lote 01.B, ora desdobrado, de propriedade que é da 
Prefeitura Municipal de Candiota-RS. Localizado no quarteirão que se completa 
com a rua projetada D, e Campos de Sucessão de Ema Barreto dos Santos. 

 

 

Lote 01B, da quadra B, do Loteamento Morada do Sol, de propriedade do 
Município de Candiota, com as seguintes dimensões e limitações: UM TERRENO 
URBANO, com a área de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), 
situado na cidade de Candiota-RS, no Loteamento Morada do Sol, distando 66,82m 
da esquina com a rua Antônio Cougo Rostan, com as seguintes medidas e 
confrontações: 10,00m (dez metros) ao Nordeste, para onde faz frente, 
confrontado-se com a rua João de Lima Duarte; 25,00m (vinte e cinco metros) ao 
Noroeste, confrontando-se com o Lote 01.A, ora desdobrado, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Candiota-RS; 10,00m (dez metros), ao Sudoeste, 
confrontando-se com o Lote 01, ora desdobrado, de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Candiota-RS; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Sudeste, 
confrontando-se com o Lote 02, de propriedade que é ou foi da Prefeitura Municipal 
de Candiota-RS. Localizado no quarteirão que se completa com a rua projetada D, 
e Campos de Sucessão de Ema Barreto dos Santos. 
 
 

 

 
                                                                       Candiota, 17 de outubro de 2019.       
 
 
 
 
 

Resp. Técnico:_______________________ 
                         Arq. Victor D. C. Torres 

                                           CAU A55485-1                                          
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