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“Dispõe sobre identificação de acesso à praia de 
Maresias. 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São Sebastião, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte 
lei: 

Artigo 1º- Para fins de identificação cadastral, fica denominado Marli Martins o 
acesso público n° 7, à praia de Maresias, que assim se descreve e se caracteriza: 

“Inicia-se em um ponto 1 localizado na lateral esquerda da Avenida Dr. 
Francisco Loup, sentido Boiçucanga, com coordenadas utm, X= 442962,10 e 
Y= 7368807,38; deste ponto segue com rumo SW 04º03’25” e a distancia de 
46,02m (quarenta e seis metros e dois centímetros), até atingir o ponto 2, 
confrontando nesta extensão com imóvel de Paulo Salim Awabdi de I.C. 
3133.241.1199.0001.0000; Deste ponto deflete à direita e segue com rumo NW 
76º15’31” e a distância de 07,74m (sete metros e setenta e quatro centímetros), 
até atingir o ponto 3, confrontando nesta extensão com área de Marinha (Praia 
de Maresias); Deste ponto deflete à direita e segue com rumo NE 03º12’18” e a 
distância de 46,41m (quarenta e seis metros e quarenta e um centímetros), até 
atingir o ponto 4, confrontando nesta extensão com imóvel de José Carlos 
Saldanha de I.C. 3133.241.4311.0379.0000; Deste ponto deflete à direita e 
segue com rumo SE 75º14’51” e a distância de 08,54m (oito metros e cinqüenta 
e quatro centímetros), até atingir o ponto 1, inicial desta descrição, 
confrontando nesta extensão com a Avenida Dr. Francisco Loup, encerrando no 
perímetro a área de 379,86m² (trezentos e setenta e nove metros e oitenta e seis 
decímetros quadrados). 

Artigo 2º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  São Sebastião,  14 de dezembro de 2012. 
 
    

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 
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