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LEI Nº 2251/2021 
 
 

ALTERA OS ARTIGOS 1º E 2º E O MEMORIAL 
DESCRITIVO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
BRISA DO PARQUE, BEM COMO ACRESCENTA O 
PARÁGRAFO 2º AO ART. 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 
1.075/2015, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A Câmara Municipal de Santa Tereza do Oeste, aprovou e eu Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte, 

LEI 
 

Art.1º - Ficam alterados os artigos 1º e art.2º e o memorial descritivo do 

Condomínio Residencial Brisa do Parque, aprovado pela Lei Municipal nº 1.075/2015, 

de 08 de dezembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
 “ART.1º - Fica aprovado o Condomínio Residencial Brisa do Parque, no 

município de Santa Tereza do Oeste-Paraná, a ser implantado na estada Gonçalves 

Dias, matrícula nº 38.403 subdivididas em 123 lotes, sendo: 

 
 Áreas de condomínio  

  Área Verde + ruas da Área Verde + 

preservação permanente 

 Lotes 

 Ruas Internas 

6.674.48 m² 

 

14.976,94 m² 

35.557,83 m² 

 19.045,75 m² 

Total de Área 76.255,00m² 

 

   Art. 2º Os lotes do Condomínio Residencial Brisa do Parque referidos no 

art. 1º, desta Lei, ficam assim especificados: 
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MEMORIAL DESCRITIVO DE CONDOMÍNIO DE LOTES RESIDENCIAL BRISA DO 
PARQUE 

 
 
Lote n. 1, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 270,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com as 

ruas internas 1 e 2; ao sudoeste, por 12,00m, com uma estrada municipal; ao 

noroeste, por 22,50m, com o lote n. 17, da quadra n. 3, do Loteamento Vila Rural 

Ademir Renosto; e ao sudeste, por 22,50m, com o Lote n. 2; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 600,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 2, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 270,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 1; ao sudoeste, por 12,00m, com uma estrada municipal; ao noroeste, por 

22,50m, com o Lote n. 1; e ao sudeste, por 22,50m, com a área do condomínio n. 1; 

terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

600,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 5, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 324,26m², que se confronta: ao nordeste, por 14,20m, com a rua 

interna 12; ao sudoeste, por 14,20m, com uma estrada municipal; ao noroeste, por 

22,80m, com a área do condomínio n. 2; e ao sudeste, por 22,87m, com o Lote n. 6; 

terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

655,13m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 6, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 325,18m², que se confronta: ao nordeste, por 14,20m, com a rua 

interna 12; ao sudoeste, por 14,20m, com uma estrada municipal; ao noroeste, por 

22,87m, com o Lote n. 5; e ao sudeste, por 22,93m, com o Lote n. 7; terá o direito de 

uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 656,05m² do terreno 

onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do 

loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade 

e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 7, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 335,86m², que se confronta: ao nordeste, por 15,00m, com as 

ruas internas 12 e 13; ao sudoeste, por 14,18m, com uma estrada municipal; ao 

noroeste, por 22,93m, com o Lote n. 6; e ao sudeste, por 23,02m, com a chácara rural 

n. 44; terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração 

de 657,12m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 8, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 23; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 1; ao noroeste, por 23,00m, com a 

rua interna 2; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 9; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 9, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 22; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 1; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 8; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 10; terá o direito de uso comum de 
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solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 10, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 21; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 1; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 9; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 11; terá o direito de uso comum de 

solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 11, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 334,19m², que se confronta: ao nordeste, por 14,53m, com o Lote 

n. 20; ao sudoeste, por 14,53m, com a rua interna 1; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 10; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 665,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 12, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 19; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 12; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 13; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 13, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 18; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 12; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 12; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 14; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 14, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 17; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 12; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 13; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 15; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 15, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 245,16m², que se confronta: ao nordeste, por 11,06m, com o Lote 

n. 16; ao sudoeste, por 10,24m, com a rua interna 12; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 14; e ao sudeste, por 23,02m, com a rua interna 13; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 576,03m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 16, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 265,42m², que se confronta: ao nordeste, por 12,02m, com a rua 

interna 14; ao sudoeste, por 11,06m, com o Lote n. 15; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 17; e ao sudeste, por 23,03m, com a rua interna 13; terá o direito de uso  
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comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 596,29m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 17, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 14; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 14; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 18; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 16; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 18, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 14; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 13; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 19; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 17; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 19, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 14; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 12; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 18;  

terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 20, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 334,19m², que se confronta: ao nordeste, por 14,53m, com a rua 

interna 3; ao sudoeste, por 14,53m, com o Lote n. 11; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 21; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 665,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 21, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 3; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 9; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 23; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 21; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 22, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 14; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 12; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 18; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 23, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 3; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 8; ao noroeste, por 23,00m, com a 

rua interna 2; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 22; terá o direito de uso comum  
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de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 24, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 43; ao sudoeste, por 12,00m, com as ruas internas 2 e 3; ao noroeste, por 23,00m, 

com o lote n. 15, da quadra n. 3, do Loteamento Vila Rural Ademir Renosto; e ao 

sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 25; terá o direito de uso comum de solo de 

330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está assentado o 

condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras 

Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município de Santa Tereza do 

Oeste, PR. 

 
Lote n. 25, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 42; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 3; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 24; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 26; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 26, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 41; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 3; ao noroeste, por  

23,00m, com o Lote n. 25; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 27; terá o direito 

de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do 

terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 27, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 40; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 3; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 26; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 28; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 28, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 288,19m², que se confronta: ao nordeste, por 12,53m, com o Lote 

n. 39; ao sudoeste, por 12,53m, com a rua interna 3; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 27; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 619,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 29, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 38; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 14; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 30; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 30, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 37; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 14; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 29; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 31; terá o direito de uso comum 
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 de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 31, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 36; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 14; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 30; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 32; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 32, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 35; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 14; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 31; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 33; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 33, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 243,93m², que se confronta: ao nordeste, por 11,01m, com o Lote 

n. 34; ao sudoeste, por 10,20m, com a rua interna 13; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 32; e ao sudeste, por 23,02m, com a chácara rural n. 44; terá o direito de 

uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 574,80m² do terreno 

onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do 

loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade 

e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 34, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 262,54m², que se confronta: ao nordeste, por 11,82m, com as 

ruas internas 15 e 16; ao sudoeste, por 11,01m, com o Lote n. 33; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 35; e ao sudeste, por 23,02m, com a chácara rural n. 44; terá 

o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 593,41m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 35, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 15; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 32; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 36; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 34; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 36, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 15; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 31; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 37; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 35; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 37, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 15; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 30; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 38; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 36; terá o direito de uso comum  
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de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 38, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 15; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 29; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 37; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 39, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 288,19m², que se confronta: ao nordeste, por 12,53m, com a rua 

interna 4; ao sudoeste, por 12,53m, com o Lote n. 28; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 40; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 619,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 40, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 4; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 27; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 41; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 39; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 41, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 4; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 26; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 42; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 40; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 42, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 4; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 25; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 43; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 41; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 43, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com as 

ruas internas 4 e 5; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 24; ao noroeste, por 

23,00m, com os lotes ns. 14 e 15, da quadra n. 3, do Loteamento Vila Rural Ademir 

Renosto; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 42; terá o direito de uso comum de 

solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 44, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 59; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 4; ao noroeste, por 23,00m, com a  
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rua interna 5; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 45; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 45, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 58; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 4; ao noroeste, por 23,00m, com a 

Lote n. 44; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 46; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 46, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 57; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 4; ao noroeste, por  

23,00m, com o Lote n. 45; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 47; terá o direito 

de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do 

terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 47, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 334,19m², que se confronta: ao nordeste, por 14,53m, com o Lote 

n. 56; ao sudoeste, por 14,53m, com a rua interna 4; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 46; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 665,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 48, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 325,45m², que se confronta: ao nordeste, por 14,15m, com o Lote 

n. 55; ao sudoeste, por 14,15m, com a rua interna 15; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 49; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 656,32m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 49, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 54; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 15; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 48; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 50; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 50, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 53; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 15; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 49; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 51; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 51, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 285,32m², que se confronta: ao nordeste, por 12,81m, com o Lote 

n. 52; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 15; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 50; e ao sudeste, por 23,02m, com a rua interna 16; terá o direito de uso  
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comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 619,19m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 52, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 303,95m², que se confronta: ao nordeste, por 13,62m, com a rua 

interna 17; ao sudoeste, por 12,81m, com o Lote n. 51; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 53; e ao sudeste, por 23,03m, com a rua interna 16; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 634,83m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 53, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 17; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 50; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 54; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 52; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 54, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 17; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 49; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 55; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 53; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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 Lote n. 55, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 325,45m², que se confronta: ao nordeste, por 14,15m, com a rua 

 interna 17; ao sudoeste, por 14,15m, com o Lote n. 48; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 54; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 656,32m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 56, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 334,19m², que se confronta: ao nordeste, por 14,53m, com a rua 

interna 6; ao sudoeste, por 14,53m, com o Lote n. 47; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 57; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 665,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 57, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 6; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 46; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 58; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 56; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 58, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 6; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 45; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 59; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 57; terá o direito de uso comum  
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de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 59, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 6; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 44; ao noroeste, por 23,00m, com 

a rua interna 5; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 58; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 60, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 79; ao sudoeste, por 12,00m, com as ruas internas 5 e 6; ao noroeste, por 23,00m, 

com os lotes ns. 8 e 9, da quadra n. 3, do Loteamento Vila Rural Ademir Renosto; e 

ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 61; terá o direito de uso comum de solo de 

330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está assentado o 

condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras 

Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município de Santa Tereza do 

Oeste, PR. 

 
Lote n. 61, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 78; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 6; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 60; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 62; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 62, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso  

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 77; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 6; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 61; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 63; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 63, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com  

o Lote n. 76; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 6; ao noroeste, por 23,00m, 

com o Lote n. 62; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 64; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 64, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 288,19m², que se confronta: ao nordeste, por 12,53m, com o Lote 

n. 75; ao sudoeste, por 12,53m, com a rua interna 6; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 63; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A;  

terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

619,06m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 65, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 324,76m², que se confronta: ao nordeste, por 14,12m, com o Lote 

n. 74; ao sudoeste, por 14,12m, com a rua interna 17; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 66; terá o direito de uso  
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comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 655,64m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 66, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 73; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 17; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 65; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 67; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 67, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 72; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 17; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 66; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 68; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 68, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 71; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 17; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 67; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 69; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 69, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de 

usoexclusivo de solo de 285,32m², que se confronta: ao nordeste, por 12,81m, com o 

Lote n. 70; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 17; ao noroeste, por 23,00m, 

com o Lote n. 68; e ao sudeste, por 23,02m, com a chácara rural n. 44; terá o direito 

de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 619,19m² do 

terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 70, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 303,95m², que se confronta: ao nordeste, por 13,62m, com as 

ruas internas 18 e 19; ao sudoeste, por 12,81m, com o Lote n. 69; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 71; e ao sudeste, por 23,02m, com a chácara rural n. 44; terá 

o direito de uso comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 634,83m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 71, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 18; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 68; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 72; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 70; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 72, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 18; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 67; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 73; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 71; terá o direito de uso comum  
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Início 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 73, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 18; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 66; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 74; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 72; terá o  

direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 74, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 324,76m², que se confronta: ao nordeste, por 14,12m, com a rua 

interna 18; ao sudoeste, por 14,12m, com o Lote n. 65; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 73; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 655,64m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 75, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 288,19m², que se confronta: ao nordeste, por 12,53m, com a rua 

interna 7; ao sudoeste, por 12,53m, com o Lote n. 64; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 76; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 619,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Início 

Lote n. 76, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 7; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 63; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 77; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 75; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 77, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 7; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 62; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 78; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 76; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 78, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 7; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 61; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 79; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 77; terá o 

 direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 79, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com as 

ruas internas 7 e 8; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 60; ao noroeste, por 

23,00m, com o lote n. 12, da quadra n. 3, do Loteamento Vila Rural Ademir Renosto;  
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Início 

e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 78; terá o direito de uso comum de solo de 

330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está assentado o 

condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras 

Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município de Santa Tereza do 

Oeste, PR. 

 
Lote n. 80, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 95; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 7; ao noroeste, por 23,00m, com a 

rua interna 8; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 81; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 81, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 94; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 7; ao noroeste, por 23,00m, com a 

Lote n. 80; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 82; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 82, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 93; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 7; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 81; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 83; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 83, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 334,19m², que se confronta: ao nordeste, por 14,53m, com o Lote  

n. 92; ao sudoeste, por 14,53m, com a rua interna 7; ao noroeste, por 23,00m, com o 

Lote n. 82; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 665,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 84, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 416,76m², que se confronta: ao nordeste, por 18,12m, com o Lote 

n. 91; ao sudoeste, por 18,12m, com a rua interna 18; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 85; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 747,64m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 85, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 90; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 18; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 84; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 86; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 86, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 89; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 18; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 85; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 87; terá o direito de uso comum  
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Início 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 87, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 284,86m², que se confronta: ao nordeste, por 12,77m, com o Lote 

n. 88; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 18; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 86; e ao sudeste, por 23,02m, com a rua interna 19; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 615,74m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 88, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 302,45m², que se confronta: ao nordeste, por 13,53m, com a rua 

interna 20; ao sudoeste, por 12,77m, com o Lote n. 87; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 89; e ao sudeste, por 23,03m, com a rua interna 19; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 633,33m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 89, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 20; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 86; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 90; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 88; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 90, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 20; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 85; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 91; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 89; terá o  

direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 91, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 416,76m², que se confronta: ao nordeste, por 18,12m, com a rua 

interna 20; ao sudoeste, por 18,12m, com o Lote n. 84; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 90; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 747,64m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 92, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 334,19m², que se confronta: ao nordeste, por 14,53m, com a rua 

interna 9; ao sudoeste, por 14,53m, com o Lote n. 83; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 93; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 665,06m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 93, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 9; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 82; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 94; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 92; terá o direito de uso comum  
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Início 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 94, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 9; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 81; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 95; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 93; terá o direito de uso comum 

de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 95, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 9; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 80; ao noroeste, por 23,00m, com 

a rua interna 8; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 94; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 96, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 115; ao sudoeste, por 12,00m, com as ruas internas 8 e 9; ao noroeste, por 23,00m, 

com o lote n. 11, da quadra n. 3, do Loteamento Vila Rural Ademir Renosto; e ao 

sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 97; terá o direito de uso comum de solo de 

330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está assentado o 

condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras 

Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município de Santa Tereza do 

Oeste, PR. 
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deste documento, desde que visualizado através de 
http://www.santatereza.pr.gov.brno link Diário Oficial. 

Início 

Lote n. 97, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com os 

Lotes ns. 114 e 115; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 9; ao  

noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 96; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 98; 

terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 98, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com os 

Lotes ns. 113 e 114; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 9; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 97; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 99; terá o direito 

de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do 

terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 99, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com  

os Lotes ns. 112 e 113; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 9; ao noroeste, 

por 23,00m, com o Lote n. 98; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 100; terá o 

direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 100, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 288,19m², que se confronta: ao nordeste, por 12,53m, com os 

Lotes ns. 111 e 112; ao sudoeste, por 12,53m, com a rua interna 9; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 99; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o 
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Início 

 direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 619,06m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 101, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 110; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 20; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 102; terá o direito de 

uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno 

onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do 

loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade 

e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 102, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 109; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 20; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 101; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 103; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 103, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 108; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 20; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 102; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 104; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Início 

Lote n. 104, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com o Lote 

n. 107; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 20; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 103; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 105; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 105, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 424,26m², que se confronta: ao nordeste, por 18,86m, com o Lote 

n. 106; ao sudoeste, por 18,04m, com as ruas internas 19 e 20; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 104; e ao sudeste, por 23,02m, com a chácara rural n. 44; terá 

o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 755,14m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 106, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 444,48m², que se confronta: ao nordeste, por 19,79m, com as 

ruas internas 10 e 11; ao sudoeste, por 18,86m, com o Lote n. 105; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 107; e ao sudeste, por 23,02m, com a chácara rural n. 44; terá 

o direito de uso comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 775,36m² 

do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 107, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com  

a rua interna 10; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 104; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 108; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 106; terá o direito 
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Início 

de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do 

terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 108, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 10; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 103; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 109; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 107; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 109, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 10; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 102; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 110; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 108; terá o direito de uso 

comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno onde 

está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 110, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 10; ao sudoeste, por 12,00m, com o Lote n. 101; ao noroeste, por 23,00m, com 

a avenida interna A; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 109; terá o direito de 

uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do terreno 

onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do 

loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade 

e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Início 

Lote n. 111, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,69m², que se confronta: ao nordeste, por 12,03m, com a rua 

interna 10; ao sudoeste, por 12,03m, com o Lote n. 100; ao noroeste, por 23,00m, com 

o Lote n. 112; e ao sudeste, por 23,00m, com a avenida interna A; terá o direito de 

uso comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 607,57m² do terreno 

onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do 

loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade 

e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 112, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 10; ao sudoeste, por 12,00m, com os Lotes ns. 99 e 100; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 113; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote 

 n. 111; terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração 

de 606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 113, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

interna 10; ao sudoeste, por 12,00m, com os Lotes ns. 98 e 99; ao noroeste, por 

23,00m, com o Lote n. 114; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 112; terá o direito 

de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 606,87m² do 

terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, 

do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da 

cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 114, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 274,64m², que se confronta: ao nordeste, por 10,17m, com a rua 

interna 10; ao norte, por 2,53m em curva, com a rua interna 10; ao sudoeste, por 

12,00m, com os Lotes ns. 97 e 98; ao noroeste, por 21,29m, com o Lote n. 115; e ao  
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Início 

sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 113; terá o direito de uso comum de solo de 

330,88m², totalizando, assim, a fração de 605,52m² do terreno onde está assentado o 

condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras 

Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município de Santa Tereza do 

Oeste, PR. 

 
Lote n. 115, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 263,80m², que se confronta: ao nordeste, norte e leste, por 

13,71m parcialmente em curva, com a rua interna 10; ao sudoeste, por 12,50m, com 

os Lotes ns. 96 e 97; ao noroeste, por 23,00m, com o lote n. 11, da quadra n. 3, do 

Loteamento Vila Rural Ademir Renosto; e ao sudeste, por 21,29m, com o Lote n. 114; 

terá o direito de uso comum de solo de 330,88m², totalizando,  

assim, a fração de 594,68m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, 

a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, 
situado no perímetro urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 116, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 263,80m², que se confronta: ao nordeste, por 12,50m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 13,71m parcialmente em curva, com 

a rua interna 10; ao noroeste, por 23,00m, com o lote n. 9, da quadra n. 3, do 

Loteamento Vila Rural Ademir Renosto; e ao sudeste, por 21,29m, com o Lote n. 117; 

terá o direito de uso comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 

594,68m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 117, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 274,64m², que se confronta: ao nordeste, por 12,50m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 10,17m, com a rua interna 10; ao 

oeste, por 2,53m em curva, com a rua interna 10; ao noroeste, por 21,29m, com o 

Lote n. 116; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 118; terá o direito de uso comum  
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Início 

de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de 605,52m² do terreno onde está 

assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento 

Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município 

de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 118, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 10; ao 

noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 117; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 

119; terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, 

 assim, a fração de 606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, 

a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, 
situado no perímetro urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 119, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 10; ao 

noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 118; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 

120; terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 120, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 10; ao 

noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 119; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 

121; terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 
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Lote n. 121, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 10; ao 

noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 120; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 

122; terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 122, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 10; ao 

noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 121; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 

123; terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 123, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 276,00m², que se confronta: ao nordeste, por 12,00m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 12,00m, com a rua interna 10; ao 

noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 122; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 

124; terá o direito de uso comum de solo de 330,87m², totalizando, assim, a fração de 

606,87m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 124, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 345,00m², que se confronta: ao nordeste, por 15,00m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 15,00m, com a rua interna 10; ao 

noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 123; e ao sudeste, por 23,00m, com o Lote n. 

125; terá o direito de uso comum de solo de 330,88m², totalizando, assim, a fração de  
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675,88m² do terreno onde está assentado o condomínio de lotes, a saber, chácara 

urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras Santa Tereza, situado no perímetro 

urbano da cidade e Município de Santa Tereza do Oeste, PR. 

 
Lote n. 125, do Condomínio Residencial Brisa do Parque, com área de uso 

exclusivo de solo de 470,29m², que se confronta: ao nordeste, por 20,80m, com a rua 

da área verde 1 do condomínio; ao sudoeste, por 16,77m, com a rua interna 10; ao 

sul, por 5,70m, com a rua interna 11; ao noroeste, por 23,00m, com o Lote n. 124; e 

ao sudeste, por 18,98m, com a rua interna 11; terá o direito de uso comum de solo de 

330,87m², totalizando, assim, a fração de 801,16m² do terreno onde está assentado o 

condomínio de lotes, a saber, chácara urbana n. 45, do loteamento Cidade e Chácaras 

Santa Tereza, situado no perímetro urbano da cidade e Município de Santa Tereza do 

Oeste, PR. 

 
Art.2º - Acrescenta-se ao art. 6º, da Lei Municipal nº 1.075/2015, de 08 de 

dezembro de 2015, o parágrafo 2º, que terá o seguinte teor: 

 
“§ 2º O proprietário oferece em caução para garantia do oferecimento de área 

de utilidade pública em local diverso, bem como cumprimento de todos os termos 

legais, os lotes nº 13, 14, 15, 16,17,18,105 e 106.” 

 
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Tereza do Oeste, 

Em, 13 de Outubro de 2021. 

 

 

 

Elio Marciniak 
Prefeito  

  


