










O Museu Municipal “Caminhos de 

Peabiru” realiza ações de preservação, 

pesquisa e comunicação da                 

memória peabiruense. 

Seu acervo é formado por várias peças 

do cotidiano, fitas de vídeo e áudio, 

depoimentos e registros orais, 

fotografias e outros.



MUSEU MUNICIPAL 

CAMINHOS DE PEABIRU 

Foi criado pela Lei Municipal n.º 563, de 6 

de março de 2007, e fica localizado na 

Avenida Dr. Didio Boscardim Bello, 977.



História da casa
• O prédio do Museu Municipal “Caminhos de Peabiru” foi construído 

em 1956, quando o município tornou-se sede de comarca.                     

A edificação em alvenaria é uma das primeiras da cidade e foi erguida 

com o apoio da população que doou o material de construção.

• Com estilo colonial, a casa serviu de residência oficial para os juízes 

que atuavam na comarca, até o ano de até 2006, quando, por decisão 

do Tribunal de Contas da União, o prédio foi devolvido para utilização 

da Prefeitura, visto que já não era mais necessário para esta 

finalidade. A juíza Diocélia Fávaro Mesquita que residiu por último 

nesta casa foi.

• O Museu teve suas atividades iniciadas em 2008. Em janeiro deste 

ano, o prédio foi tombado como patrimônio cultural do município, 

embasado pela lei de preservação do patrimônio cultural de Peabiru. 



Situação do Museu em agosto de 2015:

•O prédio apresentava várias avarias, como: 

rachaduras nas paredes internas; muros 

comprometidos; sem acessibilidade interna.

•O acervo estava distribuido sem uma leitura 

museologica e histórica;

•Sem reserva técnica;

•Sem internet e equipamentos de informática;

•Sem critérios de ampliação do acervo.









Primeiras medidas em agosto/2015

• Recuperação das partes estruturais danificadas;

• Inserção de rampa; 

• Organização das salas temáticas;

• Criação da sala temática sobre os Caminhos de Peabiru;

• Estruturação da reserva técnica;

• Aprovação do Regimento Interno do Museu, bem como, criação do 

Conselho;

• Tombamento do prédio;

• Organização da sala de exposição temporária;

• Visitas guiadas.









Conquistas 

• Ampliação do acervo;

• Telas que retratam personalidades locais, como, o primeiro prefeito 

eleito, Silvino Lopes de Oliveira; Sady Silva – criador do município; 

Wenceslau Macowski – incentivador do prato típico e Bento Munhoz 

da Rocha Neto – governador que criou o município;

• Mais de 600 visitas, até agosto de 2016;

• Parceria com o Museu Paranaense;

• Vídeo histórico








