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Resumo 

A coleção reúne registros de imóveis situados no município de 

Nova Iguaçu a partir do ano de 1946. O acervo encontra-se 

depositado junto a Subsecretaria de Urbanismo/ Secretaria 

Municipal de Infraestrutura da Prefeitura da Cidade de Nova 

Iguaçu-SEMIF/PCNI. Disposta em fichas, a documentação 

compreende dados imobiliários como nome do proprietário, 

especificações técnicas, valor do imóvel e endereço. Dentre os 

lançamentos digitalizados alguns citam dados de construções 

como Shoppings, Hospitais, Escolas, Centros Comerciais e etc. 

As fontes são manuscritas e encontram-se em boas condições, 

contudo algumas destas fichas, devido ao constante manuseio, 

estão com as bordas deterioradas, o que dificulta a leitura de que 

a consultar. Esta documentação, enfim, representa mais um 

capítulo na história da expansão imobiliária deste município.   
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Notas explicativas *** 
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