Santa Tereza do Oeste
Paraná - PR
Histórico
Santa Teresa do Oeste começou quando pessoas de outras regiões em busca de uma terra que
tivesse mais condições de trabalho, melhoria de vida aqui chegaram.
Um dos primeiros moradores foi o Sr. Eduardo Agostini no ano de 1924, que residia na
extinta Serraria Balorotti, que aqui construíram.
Com sua vinda outras pessoas foram atraídas para esta região. Alguns de seus seguidores
foram o Sr. Félix Weiber e seus irmãos o Sr. João Lopes Weiber e o Sr. Francisco Santana Weiber.
O motivo que levou estas famílias a vierem explorar a região foi que as terras as quais eles vieram
antes (Ipiranga, Laranjeiras do Sul), possuíam uma topografia muito acidentada, com
predominância do solo rochoso.
Porém, mesmo vindo para esta nova terra com “melhores condições de solo” havia o problema
na falta de compradores próximos para seus produtos: soja, milho suínos etc.
O meio de transportes mais comuns na época era tração animal, pois ônibus na época, que
iniciou em 1944 (expresso Princesa dos Campos) passava de 15 em 15 dias em consequência da
precariedade das estradas.
Por volta de 1946, instalou-se a Serraria Lupião sendo que o proprietário era o Sr. Moisés
Lupião.
Esta localizava-se na estrada central. Após a instalação desta, várias famílias vieram a
procura de emprego, o que aos poucos foi criando uma pequena Vila.
Foi nesta época que surgiu a primeira escola, a qual situava-se na própria casa do Sr. Eduardo
Agostini. A seguir foi construída a primeira igreja e salão de baile.
Santa Teresa foi implantada na extensão da BR 227 – Km 614.
Por volta de 1962, o Sr. Moisés Fernandes Vargas juntamente com o Sr. Maurílio Pinotti,
lotearam a área, onde hoje é a cidade de Santa de Santa Teresa do Oeste. Com isso incentivou-se as
famílias a se instalarem no local.
Em 1966 o comércio ainda era fraco.
Na década de 80, com o término da madeira as serrarias foram se extinguindo e a população
expersando-se por falta de empregos, com isso diminuiu-se sensivelmente o número de habitantes
em Santa Teresa.
Gentílico: santa-terezense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santa Tereza, pela lei estadual nº 5263, de 13-01-1966,
subordinado ao município de Cascavel.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o distrito de Santa Tereza, figura no município
Cascavel.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 1988.
Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Tereza do Oeste, pela lei
estadual nº 9008, de 12-06-1989, desmembrado do município de Cascavel e Toledo. Sede no atual
distrito de Santa Tereza do Oeste (ex-Santa Tereza). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-011990.
Em divisão territorial datada de 1993, o município é constituído do distrito sede.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Santa Tereza para Santa Tereza do Oeste, alterado pela lei estadual nº 9008, de 12-06-1989.

