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“Dispõe sobre a oficialização da Rua Ana Ayres, em 
Toque-Toque Pequeno.” 

 
 
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas 
atribuições legais e: 
 
- Considerando os termos do ofício n.º 025/2015, da Sociedade Amigos de Toque Toque 
Pequeno, que originou o processo administrativo n.º 10108/2015;  
 
- Considerando que esta é uma via utilizada regularmente pelos moradores daquele 
Bairro; 
 
- Considerando ser de grande utilidade para a população do Bairro, que a via seja 
oficializada, 
 
 

D E C R E T A: 
 

 
Art. 1º- É oficializada com o nome de ANA AYRES a rua situada no Bairro Toque 
Toque Pequeno, que assim se descreve e se caracteriza: 
 
 

“Inicia no ponto 1, definido pelas coordenadas N: 1.006,453m e E: 1.003,331m, 
confrontando com a Rua Yojiro Takaoka, deste segue até o ponto 2 definido 
pelas coordenadas N: 1.012,093 m e E: 1.000,000m, com azimute de 
329°26’10’’ e a distância de 6,55m; 
Agora confrontando com quem de direito; 
Deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas N: 1.110,955 m e E 
1.043,820m, com azimute 23°54’19’’ e distância de 108,14m 

Agora confrontando com quem de direito; 
Deste segue até o ponto 4 definido pelas coordenadas N: 1.168,310 M E e: 
1.065,759m, com azimute de 20°55’54’’ e distância de 61,41m. 

Agora confrontando com A quem de direito; 

deste segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas N: 1.219,424 m e E: 
1.085,286m, com azimute de 20°54’30’’ e distância de 54,72m 

agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 6 definido pelas coordenadas N: 1.276,055m e 
E:1.106,969m, com azimute de 20°57’03’’ e distância de 60,64m 
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agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 7 definido pelas coordenadas N: 1.287,421 m e E: 
1.110,636 m, com azimute de 17º53’03’’ e distância de 11,94m 

agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 8 definido pelas coordenadas N: 1.537,908 m E e: 
1.192,705 m, com azimute de 18º08’26’’ e distância de 263,59 m 
agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 9 definido pelas coordenadas N: 1.536,656 m e E: 
1.196,367 m, com azimute de 108°52’17’’ e distância de 3,87m 

agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 10 definido pelas coordenadas N: 1.296,811 m e E: 
1.118,849 m, com azimute de 197°54’39’’ e distância de 252,06m 

agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 11 definido pelas coordenadas N: 1.273,729 m e E: 
1.111,335m, com azimute de 198°01’53’’ e distância de 24,27m 
agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 12 definido pelas coordenadas N: 1.200,704 m e E: 
1.083,063m, com azimute de 201º09’50’’ e distância de 78,31m 
agora confrontando com quem de direito; 

deste segue até o ponto 13 definido pelas coordenadas N:1.167,551 m e E: 
1.070,630m, com azimute de 200°33’26’’ e distância de 35,41m 
agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 14 definido pelas coordenadas N: 1.081,586 m e E: 
1.037,754m, com azimute de 200°55’44’’ e distância de 92,04m 

agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 15 definido pelas coordenadas N: 1.039,169 m e E: 
1.019,472m, com azimute de 203°19’00’’ e distância de 46,19m 

agora confrontando com quem de direito; 
deste segue até o ponto 1 definido pelas coordenadas N: 1.006,453 m e E: 
1.003,331m, com azimute de 206°15’36’’ e distância de 36,48m 
O perímetro acima descrito encerra uma área de 2.742,43m² 
 

 
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

São Sebastião,     13    de novembro de 2015. 
 
 

RNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
SEHAB/SAJUR/nsa 


