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JUSTIFICATIVA 
                                                                                                
 
 

A Comunidade Monte Moriá é composta por 43 famílias e está situada na área denominada 

popularmente como Região do Juruti Velho situa-se na Zona Rural do Município de Juruti no 

Estado do Pará, sendo alcançada por via fluvial, partindo de Juruti de onde se chega à Comunidade 

por meio aquático, em veículos de portes diversos através de malha hidroviária até o local da obra.  

As famílias que residem na comunidade são atendidas com água tratada e com energia da 

Concessionária.  

A comunidade não conta com estabelecimento de ensino com condições adequadas de 

funcionamento, entendemos que assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, sem qualquer tipo de discriminação, é um princípio que está em nossa 

Constituição desde 1988 e sua importância não reside apenas em garantir um direito fundamental 

pelo qual os municípios têm grande responsabilidade, mas a sua implementação tem o potencial de 

mudar a comunidade de forma positiva.   

A Escola que queremos é uma escola libertadora e formadora, condizente com realidade dos 

alunos, essa realidade que a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Francisco Sousa localizada na comunidade Monte Moriá, região rural do Município vem a anos 

solicitando da administração pública, visto que a escola funciona em espaços cedidos pela 

comunidade (barracão comunitário, Igreja) não havendo condições de um atendimento acessível e 

satisfatório às 41 crianças e adolescentes que são atendidas pela escola.  

 Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Juruti por meio da Secretaria Municipal de 

Educação pretende construir na comunidade Monte Moriá uma escola em alvenaria com uma sala 

administrativa, uma sala de aula, uma área de circulação, refeitório, deposito, área de serviço, 

cozinha e banheiros, feminino e masculino, para atender aos filhos das 43 famílias residentes na 

comunidade com a devida qualidade que é direito de todos.   
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Juruti/PA, 06 de abril de 2022. 
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