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Boa vista crescia e começava entrar na sua adolescência. Era o inicio da década 

de 40. A população aumentava e com ela a necessidade de novas exigências de 

consumo. Foi assim, inaugurado o segundo mercado Municipal. 

Prédio simples amplo, possuía uma porta de entrada larga e oito janelas, sendo 

quatro de cada lado. 

Tinha uma estrutura de 20 boxes, onde eram comercializados carnes, bovina, 

caprina, peixe e galinha caipira (não havia frango de granja), além de cereais, frutas 

regionais e outros. 

Os “magarefes”, homens que tem como oficio o de cortar e vender carne, 

possuíam o maior número de boxes. 

O prédio ficou alguns anos desativado, e no inicio da década de 1980, passou a 

ser o depósito do Mobral. 

Em 1985, quando o governador era o economista Getúlio Alberto de Souza Cruz, 

e o Prefeito, o Sr. Almir Queiroz e Secretária de Educação Estadual, a professora Ana 

Leite, foi firmado um convênio, entre o Governo e a Prefeitura, e a Secretaria de 

Educação Estadual, indicaria duas técnicas para que fosse implantada a SEMED, 

Secretaria de Educação Municipal. 

Foram indicadas as técnicas, Sônia Duarte e Soraia Barreto. 

Assim, foi instalada a SEMED, sendo sua primeira Secretária Municipal a 

técnica em pedagogia, professora Sônia Duarte. 

O antigo prédio do Mercado Municipal passou a ser então da SEMED. 

Com modificações internas, foram feitas adaptações (divisórias em madeira), 

possuindo o prédio, um corredor de entrada, 16 salas, 2 banheiros femininos, 1 

banheiro masculino, 2 depósitos, sendo um grande e um médio, e um gabinete com 

banheiro interno. 

O Prédio foi totalmente descaracterizado pelo Projeto Orla Taumanã, tendo 

como Prefeita a Sra. Tereza Surita. É hoje, o Centro Multicultural, atendendo à 

programações Culturais. 
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