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Duas décadas, dois projetos e um 
único objetivo: reorganizar o Centro 
Cívico  
Desde o primeiro projeto a principal ideia é resgatar e revitalizar o 
Centro Cívico permitindo que as construções "conversem" entre si  

NOEMIA ALVES 
Da reportagem local 

 
Por etapas: Projeto de 2008 (acima) passará por atualização e está orçado em R$ 21milhões; 
obra poderá ser realizada em duas fases distintas 

Há quase duas décadas a implantação do Centro Cultural está presente nas rodas de 

conversas de urbanistas e artistas mogianos, além do plano de governo de dois 

prefeitos municipais.  

A primeira vez foi em 1994. O então prefeito Manoel Bezerra de Melo, o Padre Melo, 

que investiu em projetos inovadores para época como, por exemplo, a passagem 

subterrânea Oswaldo Crespo, ligando a Olegário Paiva à avenida Francisco Rodrigues 

Filho, decidiu implantar um equipamento destinado à Educação e Cultura na região do 

Centro Cívico, atrás dos prédios da Prefeitura, INSS, e Fórum.  

Com apoio do então secretário Municipal de Educação Armando Sérgio e do diretor de 

Cultura, Denerjânio Tavares de Lira, o prefeito promoveu um concurso aberto de 

projetos ao Centro Cultural. O projeto do arquiteto João Francisco Chavedar foi 

declarado vencedor. Era um complexo orçado em R$ 10 milhões com inúmeras salas 

para aulas, exposições, auditório, teatro e que reunia diversos símbolos de 

identificação com a cidade de Mogi: as cruzes, as chaminés da Cosim, obelisco e o 

relógio solar, dentre outros.  

Na época, foi aberto um processo licitatório e uma empresa chegou a assinar contrato. 

Por motivos que ninguém sabe explicar, as obras não começaram e o projeto foi 

engavetado pelo prefeito sucessor: Waldemar Costa Filho. "Foi uma decisão que 



ocorreu da noite para o dia. Um golpe aplicado às minhas costas e nem fiquei sabendo 

o motivo", afirmou o professor universitário Armando Sérgio.  

Oito anos depois, em 2002, quando Junji Abe (PSDB) era prefeito e Jurandyr de 

Campos Ferraz o secretário de Cultura, a discussão foi retomada. "A estratégia era 

construir o Centro Cultural com investimentos por meio da Lei Rouanet", contou o 

autor do projeto e secretário de Planejamento e Urbanismo da época, João Francisco 

Chavedar. Foram três tentativas mal sucedidas.  

Em 2007 e 2008, fim da gestão Junji Abe, surge uma nova oportunidade de 

construção do complexo. Desta vez, com ajuda dos outros municípios do Alto Tietê, já 

que o espaço seria o Centro de Cultura e Memória do Alto Tietê. Em um concurso 

elaborado pela extinta Associação dos Municípios do Alto Tietê (Amat), o então 

secretário de Planejamento João Francisco Chavedar refez o projeto, com base no de 

94, e desenhou um conjunto arquitetônico de 13 mil m² de área construída. Um grande 

edifício de dois andares e um prédio anexo (teatro) feitos em curva, com uma praça 

interior e rua interna, além de foyer, biblioteca, salas de exposições (pinacoteca), 

miniauditório para cinema, Internet e teatro com capacidade para 800 pessoas.  

A fachada toda feita de vidro e com ligações aos principais prédios municipais: 

Prefeitura, Câmara Municipal, INSS, Seccional, Bombeiros, Fórum, Universidades e 

Estação Ferroviária da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). "A 

proposta não era apenas a de construir um prédio sozinho, mas de um equipamento 

capaz de reorganizar todo o Centro Cívico, resgatando sua principal função: o de 

conversar com seu exterior, chamar e abraçar aqueles que o visitam, um verdadeiro 

de convivência", destacou Chavedar.  

Neste complexo, seriam necessários investimentos de R$ 20 milhões e que poderia 

ocorrer em duas etapas: R$ 12 milhões para o prédio principal - com salas, 

miniauditório, biblioteca, praça de eventos e cinema, dentre outros; e R$ 9 milhões 

para o prédio anexo, onde ficariam o teatro, camarins, jardins e área de convivência. 

 


