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Denomina de "Dr. Maurício Schneider" a Resetla
Técnica de Arqueologia do Museu Histórico Celso
Fotmighied Sperança.

A Câmara Municipal de Cascavel, Estado doPal.z;r;Lâ, aprova:

Att. 1" Esta lei denomina de "Dr. Maurício Schneider" a Reserva Técnica de Arqueologia
do Museu Histódco Celso Formighied Sperança, loçahzado no Centro Cultural Gilberto Mayer,
na Rua Duque de Caxias, n" 379, Cenúo.

Paúrgtafo único. Â identificação do local deve conteÍ a nomenclatura "ReservaTécrica
de Atqueologia Dr. Maurício Schneider".

AÍt.2" Esta lei entÍa em vigor na data de sua publicação oficial.

Palacío José Neves Formighieri, 69" aniversário de Cascavel.
Em22 de iulho de2021.

Vereador,

Justificativa

Maurício Elvis Schneider foi certamente um dos maiores histodadotes e arqueólogo
brasileiros das últimas décadas, bachatel em história pela Universidade Federal do Pataná, no
ano de 1995, e doutor em Ârqueologia pela Universidade de São Paulo em 2006, se toÍnou
referência nacional e internacional em estudo sobre o Egito Antigo e a arqueologia.

Vale ressaltaÍ que as contribuições do Dr. Maurício Schneidet são extensas nâ

produção intelectual brasileira, foi autor de um livro, "O Egito Antigo", pubücado pela pnmeta
vez em 2004, üversos artigos, notas técnicas, textos publicados em jornais e ou revistas,

participação em eventos e congÍessos, projetos arqueológicos em museus e missôes

arqueológicas.

Alguns desses trabalhos valem mencionar, como, por exemplo: SCHNEIDER, M. 8..
An Emperor on the Nile ? Dom Pedro II of Brazil ín 7876. KMT - A Modem Journal of Ancierut

Egypt, v. 15, p.77-84,2004; SCHNEIDER, M. E.. Mummies and Antiqaities in Rio.I<NÍT - A
Moderru Journal of AncieruÍ EgyPt, v.7 , p.70-73,1,996.
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Podemos igualmente ter âcesso aos seus Íesurnos pubücados em congÍessos nacionais
e internacionais: SCHNEIDER, M. E.. Shaft-tombs: Innoaation on Burial Pracíices in Saitic EgyPL

In: 5)rd Annaal Meeting of the Ameican Research Ceníer in Eg1pt, 2002, BaLanore. 53rd Annual
Meeting of the American Research Center in Egpt - Progams and Abstracts. Noaa York: Ameican Research

Center in Egypt,2002. p. 40-47; SCHNEIDER, M. E.. Â Esttela do Àno 8 de Ramsés IL In: II
Evento de Iniciação Científica da IJFPR (EVINCI), 1994, Curitiba. II Evento de Iniciação
Científica da UFPR (EVINCD. Curitiba: UFPR, 1994. p.144.

A lista de trabalhos técnicos de arqueologia em escavação de obtas também é extensa:

SCHNEIDER, M. E.. Programa de prospecção arqueológica intensiva do loteamento
shopping.. 2014; SCHNEIDER, M. E.. Programa de diagnóstico arqueológico interventivo do
loteamento shopping.. 2013; SCHNEIDER, M. E.. Âssistência de campo no pro)eto de

diagnóstico arqueológico da PCH Jatai.. 2012; SCHNEIDER, M. I1.. ()ficrna clc cciucaçrio

patrimonial do projeto arqueológico LT 525kv Foz-Cascavel.. 201,2; SCHNEIDEII, i\l. l'...

Monitoramento e Íesgate do pattimônio arqueológico e educação patnmonial do aterrcr

rndustrial de Cascavel.. 2011.

Ainda vale destacar e ressaltar as missões arqueológicas e trabalhos em museus que
Maurício Schneider tealizott e ajudou no desenvolvimento da arqueologia no Btasil, bem como
a descobetta de inúmetos artefatos: ZIYIF., A.; SCHNEIDER, M. E. Missão Arqueológica
Francesa do Bubasteion em Saqqara, Egito. 1997 @,scavação arqueológica); ZIYIF,, .il.;
SCHNEIDER, M. E. Missão Atqueológica Francesa do Bubasteion em Saqqata, Egrto. 1996
(Escavação atqueológica); PARELLÂDA, C. I.; SCHNEIDER, M. E. Projeto Ârqueológico
Vila Rica, Museu Patanaense. 1995 (Escavação arqueológica);ZlYlB, A,; SCHNEIDER, M. E.
Missão Arqueológica Ftancesa do Bubasteion em Saqqara, Egito. 1995 @scavação
arqueológica); PARELLADA, C. I.; SCHNEIDER, M, E. Projeto Arqueológico Certo Azul,
Museu Patanaense. 1993 (Escavação arqueológica); PÂRELLÂDÂ, C. I.; SCHNEIDER, M. E.

Projeto Âtqueológico Morro Azul, 7993 (Escavação arqueológica); PAItllIi.;\l)\, (.. I;
SCHNEIDER, M. E. Ptojeto Ârqueológico Morto Azul, Museu Patanaense. 1992 ([rscavucrio
arqueológica); PÂRELLADA, C. I.; SCHNEIDER, M. E,. Projeto Ârqueológrco Barra Bomta,
Museu Patanaense. 1,992 (Escavação arqueológica); PÂRELLÂDA, C. I.; SCHNEIDER, M. E.
Ptojeto Âtqueológico Barra Bonita, Museu Paranaense. 1,991 (Escavação atqueológica)1.

Como é possível ver abiografia e hustória do Dt. em atqueologia é extensa e podemos
ficar por horas a discuú sobte ela. E indiscutível o trabalho grandioso que este homem deixou
paÍa^ sociedade brasilei-ta em suas publicações e escavações arqueológicas. E inegável que foi
um dos grandes historiadores brasileiros deste século.

Vale salientaÍ que o Dr. Maurício Schneider lecionou em Cascavel-PR por mútos anos:
foi professor do Colégro Dom Bosco no final dos anos de 1990 até início dos anos 2000, depois
passou a lecionar p^ra o colégio e cuÍso pÍeparatírío Alfa, onde permaneceu por mútos anos e

foi responsável por educar milhares de alunos que passâÍam em sua sala de aula, além de

professor Universitário dos Cursos de História e Pós-graduaçào na Unipar, na qual trabalhou
até meados de 20L7, quando migrou pata Curitiba.

I Fonte : Currículo Latte s : http : / I lattes.cno q.br I 7 489 3 4 697 1 69 I 5 0 5 .
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No período que tesidiu em nossâ cidade, além de toda sua contribüção histódca que
mencionamos acima, foi o responsável por orientar a coordenação do Museu histórico Celso
Formighieri Sperança, no ano de 2015, p^r^ toffràt-se um Centto de referência em recebimento
de acervos arqueológicos encaminhados pelo Insututo do Patdmônto hstórico e Artísuco
Nacional -IPHAN. Isto é, todas as obras públicas e privadas de relevância na região Oeste do
Patanâ que necessitam de levantamento do impacto arqueológico delas em suas escavações, os

artefatos atqueológicos e históticos encontrados nelas serão encaminhados pâÍa o Museu
Histódco Celso Formighieri Spetança.

Este material passará pelo laboratório do museu, bem como ficarâ na Íeserva técnica
arqueológica quando não é exposto. Tal Íeserva técnica possü ÍegÍas rígidas e bem claras pata
o aÍrrrazeÍtamento desses materiais, bem como a ÍegÍâs pacificadas pela üteratura sobre o que é
acervo arqueológico. O professor Dr. Maurício Schneider foi um dos responsáveis por reahzar
esse trabalho de catalogaçào do acervo eústente no Museu Histórico, criado assim em 2075 a
Reserva Técnica de Arqueologia.

Vale destacâÍ, que o museu passa poÍ teforma, iniciada em 10 de maio 2027,n2 qual o
TAC- Termo de Âjustamento de Conduta que envolve urnâ empÍesâ privada e o Museu
Histórico Celso Formighieri Sperança, fla qual foi contemplado pelas ações do Projetcr
01508.000594/201,8-48. Âs tramitações iniciaram em 201.8, e neste ano estão em andamento
com â teforma geral do Museu, úoca de todas as telhas (deüdo a inúmeras goteuas), colocaçào
de manta térmica, parte elétrica nova para a instalação dos dez ates condicionados, câmeras de

seguÍança, laboratório de arqueologia, cobettura retrâttl para o solário, âtea centtal do museu

para rcahzação de atividades educativas, poÍta âutomâttca de acesso ao museu, refotma e

acessibiüdade dos banheiros de uso comum do Centto Cultural Gilberto Mayer. Âpós o fim das

obras o museu Íetomâ as atividades pâÍâ atendimento ao púbüco e o recebimento de material
arqueológico.

Fica evidente que o professot Dr. Mauricio deixou um legado p^ra ^ cidade de

Cascavel, no que se refere a pÍeservâção do paúimônio histórico e arqueológico de nosso
município e do Pataná, Iogo, essa homenagem é justa deüdo aos trabalhos voluntários junto ao

Museu Histórico.

É preciso lembrar a Lei n" 1,.204, de 14 de junho de 7976, que instituiu o Museu
Histórico de Cascavel. O seu art. 1.o,"u",é claro em dizer que o museu tem como finahdade
realiqar pesquisas de leneno e gabinete, n0 campl das dêndas arqueo/ógicas, etnog'riJitas, lti.t'ltíriiu.r tt

bibliognificas, a lei ptossegue no caput do art. 3" que deixa muito claro que o Patriruônio geru/ do

Maseu Histriico de Cascaael -PR é constituído do seu acerao arqueológico[...].

Ora, é mais que evidente a importância da arqueolog1a para o conhecimento humano,
e â sua impotância reconhecida em nossa cidade de forma institucional pela lei que criou o
nosso museu. Ademais, o professor Dr. Maurício Schneidet ê parte fundamental do
desenvolvimento deste câmpo do sabet em nosso Município, bem como é um dos responsáveis
por efetivar a nossa cidade como centÍo de recebimento de material arqueológico enviado pelo
IPHAN, poÍtanto, é de grande pertinência o homenagear justamente no local que trabalhou por
diversas vezes e ajudou conqústar notoriedade reconhecida pelo maior instituto brasileiro
responsável pela presewaçáo attística, arqueológica e histórica.
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Yale fazer uma bteve nota sobre o que é arqueologia, já que falamos desse campo do
saber humano tantas vezes. Segundo a p^gtna Atqueoiogia e Pré-História, arqueologia é:

A ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, sejam estes

vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreendet os mais

diversos aspectos da humanidade. Pode-se clirer que o arqueólogo é o detetive
que tem a obrigação de investigar os mais diversos tipos de vestígios materiais
para compreender o contexto de atividades humanas em um determinado
tempo e espaço. Para este tipo de trabalho, o arqueólogo deve ser um bom
conhecedor das ciências humanas, das ciências biológicas, das ciências da

tetÍa, e até das ciências exatas. O arqueólogo é, talvcz. o r:ientlsrrr nr:rr:

interdisciplinar e multidisciplinar que se pode encontrar:.

Por toda essa srnguladdade prôpúa, e seÍ um campo do conhecimeflto que ganba
muito espaço em nosso país, bem como a relevância do professor Dr. Maurício Elvis Schneider,
é justo denominar a Íeserva técrica de atqueologia do Museu Celso Celso Formighieri Sperança
com o nome do professot, atqueólogo e egiptólogo.

Infelizmente, Dr. Maurício Schneider faleceu no dia 7 de maio deste ano, no
Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba onde se tÍatava de complicações causadas pela Covid -
19, conforme documento, em anexo. Também foi anexada matérias jornalísticas e a repercussão
de sua moÍte na educação parânâense.

Espero, pois, contaÍ com o apoio dos nobres Edis na aptovaçào deste ptojeto e

homenageaÍ essa figuta ímpat que viveu em nossâ cidade e nos legou grande conhecimento
histórico e atqueológico. Sem mais para o momento, exteÍno meus votos de elevada estima c

distinta consideração.

2 Fonte: https://arqueologiaeprehistoria.com/o-que-e-arqueologia/
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B{ST|TUTO OE
PLANEJÀTENÍO

DE CÀSCAVEL

Município de Cascavel
Espelho do lmóvel

Cadastro: 100408300 Inscrição: 0001 .0RES.0005.0300 Data 2210712021

Dados Cadastrais

Loteamento:

Logradouro

Bairro:

Área Lote

LOTEAMENTO CENTRO

DUQUE DE CAXIAS

CENTRO

12646,00 Área Un. (m'z):

Quadra: ORES

Testada Principal

1585,42 Núm. Unidades:

Lote: 0005

Número: 379

1 10,00 Testada Secund. (m): 1 15,00

2 Area Total. (m'z): 8835,03

Latitude:

Longitude:

240 57'35,16" S

530 27' 21,71" O

Construido Pres Perm

Patrimônio
Pedologia

NÃo

Normal 1,00

Calçada
Muro
Topografia

Sim

Não

Plano 1,00

IDADE APARENTE

PADRÃo PGV

Estrutura
Revestim, Externo
Cobertura
Forro
lnstal. Elétrica

Paredes
Posição
Ocupação
Agua

29

PADRÃo MÉDIo
Concreto

Reboco

Telha de Barro

Madeira

Embutida

Alvenaria
lsolada
Construído
Rede

FAIXA IDADE APARENTE
TIPOLOGIA PGV

Utilização
Situação Construção
Fachada
Gerador de Lixo
lnstal.Sanitaria
Piso
Tipo
Estado de Conserv.

11 a3Oanos-Fator0,75
APARTAMENTO
Associação
Frente

Recuada

Art.2o, Xlll - COMERCIO E SERVIÇO

Mais de uma

Ceramica
Loja

Regular 0,70

Dados da Consulta

"fr*.
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E
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Informações Territoriais

lnformaçôes de Edificação
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Fotos: Silvia Prado
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