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O presente documento é o resultado das discussões realizadas na Conferência 

Inhumas Sustentável 2017, realizada no dia 28 de outubro de 2017, na Chácara Goiabeiras 

(Chácara do Dr. Itamar), à Av. Contorno, Vale das Goiabeiras, em Inhumas, Goiás.  

O evento foi uma iniciativa da Comissão Inhumas Sustentável, agremiação 

da sociedade civil organizada, interessada no bem-estar da comunidade inhumense e 

ciente do dever de cada cidadão em zelar pela qualidade de vida geral, pelo progresso 

econômico que respeita o meio ambiente, pelo fortalecimento das instituições públicas e 

privadas que alicerçam a democracia.  

Os temas discutidos, todos sugeridos pela própria população, entre 

professores, conselheiros tutelares, estudantes, funcionário públicos, empresários, enfim, 

pela sociedade de maneira geral, foram os seguintes: 

1. A queima da palha da cana-de-açúcar em Inhumas 

2. A seca do Rio Meia Ponte 

3. Acolhimento Institucional em Inhumas 

4. Educação 

5. Esporte, lazer e qualidade de vida 

6. A falta de acessibilidade das calçadas em Inhumas 

7. Os animais abandonados em Inhumas 

 

Para introduzir cada discussão, a Comissão Inhumas Sustentável elaborou 

pequeno texto tratando de cada tema a ser discutido pelos participantes da conferência.  

Anexamos a este documento a folha de presença com as assinaturas e número 

de telefone dos participantes.  



 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA INHUMAS SUSTENTÁVEL 2017 

TEMA DA DISCUSSÃO: A QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR EM 

INHUMAS 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (Constituição Federal de 1988) 

Utilizamos o folheto disponibilizado pela 

EMBRAPA, intitulado Queimada na colheita de cana-

de-açúcar: impactos ambientais, sociais e econômicos1, 

do autor Carlos César Ronquim, Doutor em Recursos 

Naturais da Embrapa Monitoramento por Satélite, para 

tratar desta temática.  

Certamente, ninguém fica satisfeito quando chega o período das queimadas 

da palha de cana-de-açúcar em Inhumas. No entanto, não se trata apenas de um incômodo 

nos olhos, na garganta e na limpeza de nossas casas. O referido estudo pontua os seguintes 

impactos ambientais da queimada da palha de cana-de-açúcar, tais quais a emissão de 

gases que intensificam o aquecimento global e degradam o meio ambiente; a perda da 

flora e da fauna locais; a retirada da umidade do solo, quando a palha da cana é 

transformada em cinzas e fumaça; o risco maior de erosão, pois que a palha não queimada 

                                                           
1 https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/878010/queimadas-na-colheita-da-cana-
de-acucar-impactos-ambientais-sociais-e-economicos 



que cobre o solo após a colheita dificulta o escoamento da água e mantém a fertilidade 

do solo; a não manutenção da palhada no solo aumenta a necessidade de herbicidas.  

Quanto aos impactos sociais, o estudo da Embrapa demonstra que o corte 

manual da cana crua torna a produção economicamente pouco competitiva, porque a 

produtividade do trabalhador cai muito quando a palha não é queimada. No entanto, em 

um mercado em que a colheita mecanizada vem reduzindo o custo de produção em todo 

o país, a colheita manual vem exigindo cada vez mais do esforço do trabalhador, o que 

gera mais impacto em sua saúde. Segundo o estudo mencionado,   

Ao cortar a cana, um trabalhador realiza, em média, as seguintes atividades em um dia: caminha 

8.800 m; despende 133.332 golpes de podão; carrega 12 t de cana em montes de 15 kg; faz 800 

trajetos e 800 flexões levando 15 kg nos braços por uma distância de 1,5 m a 3 m; faz 

aproximadamente 36.630 flexões e entorses torácicos para golpear a cana; perde, em média, 8 

L de água por dia, por realizar toda essa atividade sob sol forte, sob os efeitos da poeira, da 

fuligem expelida pela cana queimada e trajando uma indumentária que o protege da cana, mas 

aumenta sua temperatura corporal” (p. 29) 

Além disso, segundo o estudo, o assalariamento do trabalhador rural do corte 

de cana é “o mais aviltante entre todos os empregados do agronegócio canavieiro” (p.30), 

porque o trabalhador recebe por produtividade e, não raro, prossegue trabalhando mesmo 

quando está doente só para não receber menos.  

Calcula-se que uma colheitadeira faça o trabalho de 80 a 100 cortadores de 

cana. Isso tem um impacto social em se tratando de uma fonte de trabalho importante 

para determinada parcela da população, mas cabe ao poder público, juntamente com as 

usinas, organizar programas de requalificação desses trabalhadores, reinserindo-os em 

outras atividades menos degradantes.  

No que concerne aos impactos na saúde da população, a publicação da 

Embrapa, nos informa o seguinte:  

Entre os elementos resultantes da combustão da palha da cana, o material particulado é o que 

apresenta maior toxicidade para a população. Ele é constituído, em seu maior percentual (94%), 

por partículas finas (com diâmetro entre 0,1 μm e 2,5 μm) e ultrafinas (diâmetro menor que 0,1 

μm), ou seja, partículas que conseguem transpor todas as barreiras do sistema respiratório e 

chegar até os alvéolos (ARBEX et al., 2004). 

 Estudo realizado por De Andrade et al. (2010) na região de Araraquara comprovou que durante 

a safra há um considerável aumento na concentração de material particulado na atmosfera. Os 



autores observaram que a concentração de material particulado (PM10) na safra e entressafra 

variou de 41 mg m-3 a 181 mg m-3 e de 12 mg m-3 a 47 mg m-3, respectivamente. Quanto aos 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), a concentração foi quatro vezes superior na 

safra em relação à entressafra. O problema é que partículas finas, como as estudadas nesse 

trabalho, podem viajar até 40 km e atingir muitos centros urbanos, o que torna o problema mais 

abrangente e não somente pontual da área rural.  

Estudos realizados no Brasil indicam que esse material particulado é composto por ao menos 40 

tipos de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, compostos orgânicos com propriedades 

mutagênicas e cancerígenas. Entre essas substâncias, os autores destacam que 16 são 

consideradas contaminantes pela agência norte-americana de saúde. (p.36)  

A partir dessas evidências científicas, patenteadas pela Embrapa e vários outros 

cientistas que estudam essa matéria, e até mesmo movidos pela intuição e pelo bom senso, 

a Assembleia Legislativa goiana, propôs em 2006, a Lei 15.8342, que dispõe sobre a 

redução gradativa da queima da palha de cana-de-açúcar em áreas mecanizáveis, 

obrigando a eliminação de 100% do uso do fogo até 2028. Porém, vejamos o parágrafo 

do Artigo I da referida lei, que trata das áreas mecanizáveis: 

§ 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se áreas mecanizáveis as plantações em áreas 

acima de 150ha (cento e cinqüenta hectares), cujos terrenos sejam contíguos e 

apresentem declividade inferior a 12% (doze por cento), além de solos com estruturas 

que permitam a adoção de técnicas usuais de mecanização da atividade de corte de cana. 

Mais adiante, lê-se o seguinte: 

§ 4º As áreas não mecanizáveis não estarão sujeitas à redução gradativa do emprego 

do fogo, de que trata este artigo. 

Isso quer dizer que, se as fazendas onde se planta cana-de-açúcar não se 

encaixarem no que a lei considera área mecanizável, não há previsão de que a prática da 

queimada da palha cessará. Se as áreas onde ocorrem as queimadas ao redor da nossa 

cidade não se enquadrarem nessa conceituação de área mecanizável, deveremos contar 

apenas com a boa vontade da usina sediada na colina próxima ao nosso subúrbio para que 

isso acabe. Mas até quando? Sabe-se que a realidade de Inhumas não é atendida pela lei 

estadual que trata da diminuição da queimada da palha de cana-de-açúcar. O perfil das 

plantações é de pequenas propriedades arrendadas – menores do que 150 hectares –, além 

do que, nossa topografia não se enquadra na exigência de até 12% de declividade.  

                                                           
2 http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2006/lei_15834.htm 



Tendo essas informações em mente, o que nós, sociedade civil organizada, 

reunida na Conferência Inhumas Sustentável 2017, nos propomos a fazer? 

Os participantes do evento propuseram que as seguintes ações sejam executadas 

no tocante a essa temática: 

1. Que se crie lei municipal que proíba a queima da cana-de-açúcar nos 

arredores da cidade. Para tal, sugere-se que se trave amplo diálogo, por meio de 

audiências públicas na câmara municipal, entre os representantes da população, os 

vereadores; os representantes da usina cuja planta fica nos arredores da cidade; os 

representantes dos proprietários de terras que arrendam suas propriedades para a 

plantação de cana-de-açúcar; o ministério público; os cortadores de cana, por eles 

mesmos e pelos seus órgãos representativos, como o Sindicato Rural de Inhumas; o 

poder executivo municipal, sobretudo as secretarias de meio-ambiente, de 

desenvolvimento e de saúde; especialistas em questões agrícolas, tais como o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás; especialistas da área 

ambiental, como, por exemplo, gestores ambientais, ambientalistas e biólogos; as 

entidades não governamentais que lidam com essa questão, tal como a Comissão 

Inhumas Sustentável, bem como os mais interessados na mudança desse estado de 

coisas: os cidadãos inhumenses; 

2. Que a cidade financie estudos científicos para verificar questões ligadas à 

queima da palha de cana-de-açúcar, como a qualidade do ar em períodos de safra e 

entressafra, a incidência de problemas respiratórios na população nesse período, em 

parceria com as instituições de ensino superior; 

3. Que haja uma campanha de divulgação do trabalho da Delegacia Estadual 

de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), de modo a encorajar 

denúncias por queimadas ilegais, bem como outros crimes ambientais, pela 

população.  

4. Que o sistema de disposição final dos resíduos sólidos seja, ainda que 

gradualmente, transformado do chamado lixão, para o sistema de aterro sanitário, 

trazendo melhorias à qualidade de vida e ao meio ambiente da cidade de Inhumas. 

Além disso, pede-se que haja investigação e devida punição àqueles que se prestarem 

ao crime de incendiar o local de disposição dos resíduos sólidos de Inhumas.  



 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA INHUMAS SUSTENTÁVEL 

3TEMA DA RODA DE DEBATE: A SECA DO RIO MEIA PONTE 

 

Por que os rios em toda parte do Brasil estão secando? 

Em artigo para o blog Guia Ecológico, o autor João 

Ricardo Raiser, responde essa pergunta em três tópicos: 

1. Devido ao mau uso e a falta de planejamento 

para a ocupação do solo: ações como o desmatamento, a 

impermeabilização do solo, a poluição, a degradação das 

bacias em áreas urbanas e rurais impedem que a água atinja 

os reservatórios no solo, o que diminui e pode até fazer secar as fontes de mananciais; 

2. Em razão da falta de planejamento dos usos. Há de se atentar para o fato 

de que o uso da água vai muito além de nossa torneira. A irrigação, o saneamento básico, 

o uso industrial são aspectos que devem ser planejados para que o uso humano, prioridade 

pela lei, sobretudo em eventos críticos como a seca, não seja prejudicado; 

3- Por causa do ciclo hidrológico: apesar de fazermos ideia de que haja uma fase 

de estiagem (outono e inverno) e outra de abundância de chuvas (primavera e verão), a 

quantidade de chuva que irá cair em uma determinada localidade, nesse caso, a nossa 

região, não pode ser definida com exatidão. Há anos em que chove mais, e outros em que 

chove menos, e isso tem impacto na quantidade de água disponível nos mananciais. O 

autor cita dois exemplos: 

                                                           
3 As citações e fotos desta página foram retiradas do blog Guia Ecológico, 
https://guiaecologico.wordpress.com/ 



Desde 2008 há uma pequena redução na precipitação média na bacia Rio Meia Ponte (GO), 

a montante de Goiânia, que abastece mais de 1,5 milhões de pessoas, situação agravada a 

partir 2014, com redução de até 25%. O que ocorreu também na bacia do Tocantins, com 

redução superior a 30%, acima da barragem de Serra da Mesa. (RAISER, 2017) 

O que diz a lei? 

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 19974, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no capítulo 

1, expõe o seguinte:  

Capítulo I DOS FUNDAMENTOS 

 Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

 II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

 IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;  

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos;  

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 

do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

Cenário Atual de Inhumas 

Não é novidade que o Rio Meia Ponte, um dos mais importantes de Goiás, 

responsável por abastecer Inhumas, outras cidades do interior e a própria capital, vem 

diminuindo seu volume d’água ano após ano. Embora não encontremos estudos mais 

aprofundados sobre o nível da água nesse rio em nossa região, basta pensarmos no que 

ele já foi e, consequentemente, imaginar como ele poderá vir a ser em algum tempo. Se 

                                                           
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm 



há vinte anos o Rio Meia Ponte era muito mais caudaloso do que é agora, como ele estará 

daqui a vinte anos? 

A densidade demográfica aumentou e com ela a demanda por água em todos 

os setores – a indústria, o comércio, a agropecuária, os prédios públicos e as próprias 

residências. Se há aumento progressivo no consumo de um bem finito, como a água, à 

medida em que a população cresce, como negligenciar aquilo que deve ser o direito mais 

básico de qualquer pessoa, ou seja, o de ter água limpa para beber? Como garantir que as 

próximas gerações tenham água de qualidade em nossa cidade? Pensando nessas 

questões, propusemos a seguinte pergunta: 

Quais ações nós, enquanto sociedade organizada, podemos tomar em 

relação a esse problema?  

Com base em nossas discussões, durante a Conferência Inhumas Sustentável 

2017, ocorrida em 28 de outubro de 2017 na Chácara Goiabeiras, Inhumas, Goiás, 

sugerimos que os representantes dos poderes públicos da nossa cidade, bem como todos 

os cidadãos inhumenses, elaborem programa baseado nas seguintes ações: 

1. Que a cidade promova um estudo do impacto do agronegócio nos recursos 

hídricos, a fim de que, a água do manancial do Rio Meia Ponte, cuja prioridade, 

segundo a lei 9433, da Política Nacional de Recursos Hídricos, em seu Artigo 1º, 

deve ser o consumo humano e a dessedentação de animais, em situações de escassez, 

de modo que a água que deve servir primeiro ao consumo humano não seja, antes 

disso, utilizada em grandes projetos de irrigação em fazendas da região;   

2. Que seja feita a manutenção permanente do Rio Meia Ponte: 

desassoreamento, barreira para conter a erosão, retirada dos aguapés, retirada do lixo 

acumulado no rio; 

3. Que sejam identificadas as fontes poluentes do rio e combatidas as 

irregularidades por meio de fiscalização e multa; 

4. Que haja o tratamento adequado de 100% do esgoto produzido pelo 

município; 

5. Que se crie a lei a ser inserida no Código de Construção Civil da cidade, a 

qual obriga todos os prédios públicos a serem construídos em Inhumas possuam 

reservatórios, com características a serem estipuladas pela casa legislativa da cidade, 

para captação e uso da água da chuva; 



6. Que se crie lei, também a ser inserida no Código de Posturas da cidade, 

que obrigue a reutilização das chamadas águas cinzas (provenientes de pia do 

banheiro, tanque, chuveiro e máquina de lavar) em todos os prédios públicos e 

privados que ocupem espaço superior a 500 m²; 

7. Que se crie lei, que faça igualmente parte do Código de Posturas da cidade, 

obrigando o poder executivo a instalar sistemas de captação de água da chuva em 

todos os prédios públicos da cidade, de maneira gradual, estabelecendo um prazo de 

10 anos para que todos os prédios geridos pelo município possuam tal sistema;  

8. Que o poder executivo crie um programa de gerenciamento de pequenas 

nascentes da bacia hidrográfica do Meia Ponte, fazendo cadastro das mesmas, dando 

suporte para a recuperação de fontes de água deterioradas ou em risco, fornecendo 

auxílio com mudas ou mão-de-obra para cercar minas de água nas fazendas da região; 

9. Que o poder executivo crie uma competição entre bairros, fazendo 

contagem do volume de água economizado em relação ao mesmo mês do ano 

anterior; 

10. Que o poder público municipal construa pontos de transbordo de resíduos 

de construção de forma a evitar que a população realize o descarte dos mesmos em 

lotes baldios ou áreas públicas e até mesmo na beira de córregos e rios; 

11. Que seja criado um parque às margens do Rio Meia Ponte para que as 

pessoas tenham um contato maior com o mesmo. O Rio Meia Ponte é um dos mais 

importantes do estado e concentra em sua bacia quase 50% da população de Goiás. 

Inhumas seria pioneira com um parque desses em um rio dessa importância; 

12. Que o poder público crie mecanismos – descontos no IPTU, ITU, por 

exemplo –  que estimulem os moradores de fundos de vale, às margens de córregos 

e rios do município, a trabalharem pela sua proteção e conservação.  

13. Que o poder público estabeleça parceria com empresas que reciclam os 

resíduos de construção e geram novos produtos, como tijolos, por exemplo. Afinal, 

não parece justo que se pague caro pela coleta do lixo de construção, para que as 

empresas responsáveis por este serviço simplesmente aumentem o volume de lixo 

lançado no aterro sanitário da cidade. 

14. Que a prefeitura, responsável pela fiscalização ambiental na cidade, 

verdadeiramente faça inspeção de quaisquer ligações clandestinas de esgoto, as quais 

contribuem enormemente para a queda da qualidade da água dos mananciais da 

região; 



15. Que a prefeitura realize campanhas periódicas junto à população para 

evitar que impermeabilizem indiscriminadamente o solo de suas residências, 

fiscalizando para que o percentual de área permeável de 30% do lote seja 

rigorosamente obedecido; 

16. Que sejam promovidas, pela sociedade em geral, como pelas autoridades, 

campanhas de mobilização e conscientização acerca da preservação dos recursos 

hídricos, tais como “não lave seu carro", "não lave sua calçada", "seja breve no 

chuveiro". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA INHUMAS SUSTENTÁVEL 2017 

TEMA EM DISCUSSÃO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Inhumas possui mais de 40 mil habitantes, mas 

não contamos com nenhuma instituição voltada para o 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes em 

situação de risco. No Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no capítulo sobre as Medidas de Proteção, 

lê-se o seguinte: 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

Em Inhumas, verifica-se, além de atos infracionais cometidos por adolescentes, 

como há em toda parte no Brasil, a frequente situação de omissão ou abuso dos pais ou 

responsável em relação a crianças e adolescentes. São famílias desestruturadas em que os 

pais simplesmente negligenciam, ou até mesmo maltratam os filhos, colocando-os em 

situação de risco. A este respeito, o ECA expõe o seguinte: 



Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança 

e ao adolescente; 

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 

apoio e promoção da família, da criança e do adolescente;             

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - abrigo em entidade; 

        VII - acolhimento institucional;        (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)          

Em conversa com alguns membros do Conselho Tutelar de Inhumas, eles 

afirmam que uma instituição de acolhimento institucional na cidade seria de grande 

utilidade. O que é o acolhimento institucional de acordo com o ECA? No mesmo artigo, 

lê-se o seguinte: 

 § 1o  O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas 

provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração 

familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não 

implicando privação de liberdade.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2


 

O acolhimento institucional trata-se de um espaço, público ou privado, para 

onde são encaminhadas as crianças em uma situação de proteção familiar de alta 

complexidade, em medida extrema e emergencial, não para retirar o poder da família 

sobre a criança ou o adolescente, mas para resguardá-lo provisoriamente até que a criança 

possa voltar para sua família original ou ser encaminhada a uma família substituta.  

Pensemos no caso de uma mãe solteira com vários filhos e que está em situação 

de drogadição. As crianças estão desamparadas na rua ou em casa. O Conselho Tutelar é 

acionado, vai até o local onde estão as crianças, percebe que a mãe não está em condições 

de cuidar dos filhos. Ao procurar se há algum parente, um avô ou avó, tio ou tia, para 

cuidar das crianças, o conselho não identifica ninguém que possa dar apoio. O que fazer? 

Deixá-los à mercê da mãe naquela situação? Para onde levá-los então?  

Em uma casa de passagem, mantida pelo poder público ou por uma instituição 

privada, essas crianças ficariam resguardadas até que a mãe pudesse se reestabelecer e ter 

condições de retomar a educação dos filhos, ou até que a justiça, percebendo que a mãe 

não possui condições para criá-los, decida encaminhá-los para a família estendida (tio, 

prima, avô), ou para a adoção. 

Já o acolhimento familiar é um programa em que famílias da comunidade se 

cadastram para fazerem o papel dessa instituição. Elas não se comprometem a assumir a 

criança como filho, mas são parceiras do Conselho Tutelar e da Justiça para que a criança 

não permaneça em situação de risco.  

Tanto a casa de passagem, quanto o programa de acolhimento familiar são 

possíveis alternativas para a situação da nossa cidade. O que fazer então? Como podemos 

ajudar nossa cidade nesse sentido?  

Em 29 de junho de 2017, a Câmara Municipal de Inhumas, pelo vereador 

Edivaldo Júnior, fez requerimento à prefeitura pedindo a criação de uma casa de 

passagem, justificando o pedido pela “premente necessidade de uma instituição desta 

natureza no Município de Inhumas”. Isso é um bom sinal, demonstrando que já há 

interesse nessa questão por parte do poder público. Mas, até agora, não houve, pelo que 

sabemos, resposta do poder executivo nesse sentido.  



O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para solucionar esta 

situação? 

Com base em nossas discussões, durante a Conferência Inhumas Sustentável 

2017, ocorrida em 28 de outubro de 2017 na Chácara Goiabeiras, Inhumas, Goiás, 

sugerimos que os representantes dos poderes públicos da nossa cidade, bem como todos 

os cidadãos inhumenses, elaborem programa baseado nas seguintes ações: 

1. Que se crie um programa misto envolvendo tanto a construção de um 

abrigo institucional, uma casa mantida pelo poder público, quanto o sistema de 

acolhimento familiar. Trata-se de um programa complexo que envolverá o conselho 

tutelar, o ministério público, o juizado da vara de infância, as famílias acolhedoras, 

a prefeitura, a polícia civil e a comunidade inhumense.  

2. Que a prefeitura, além de tomar a iniciativa da construção e manutenção 

da instituição, também ofereça programa nos moldes da Rede de Proteção Social, 

extinta há alguns meses e que oferecia estrutura para crianças que, embora não 

necessariamente estivessem em situação de alta complexidade, desfrutavam de 

cursos, aulas, práticas esportivas e militares importantes para seu desenvolvimento 

físico, intelectual e moral.  

3. Que se crie o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, 

formado por voluntários de várias instâncias, professores, policiais, ministério 

público e pessoas da comunidade em geral, que auxiliem na fiscalização, bem como 

na execução, de medidas que protejam a criança e o adolescente de inhumas em 

situação de risco.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA INHUMAS SUSTENTÁVEL 

TEMA DA DISCUSSÃO: EDUCAÇÃO 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda.” (Paulo Freire) 

A educação é uma das áreas mais essenciais para o desenvolvimento de 

uma sociedade. No Brasil, o Estado tem a obrigação de oferecer educação formal para 

todas as crianças e adolescentes. Como o Estado brasileiro tem a forma de uma federação, 

ou seja, é composto de unidades federativas (União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal), as responsabilidades pelos mais diversos serviços públicos acabam sendo 

distribuídas entre essas unidades. 

No Brasil, os municípios são responsáveis por fornecer a educação de 

base, ou seja: creches (até 3 anos), pré-escolas (educação infantil; 4 e 5 anos) e o ensino 

fundamental (7 a 14 anos). Os municípios são obrigados por lei a matricular todas as 

crianças a partir de 4 anos na pré-escola.  

Bem sabemos que a deficiência de vagas em creches e escolas tem sido 

um problema enfrentado em Inhumas. Ocorre que existem 03 escolas/creches que 

começaram a serem construídas e as obras estão paradas, as quais estão localizadas nos 

setores Santa Bárbara, Nova Morada e Eldorado. 

Deste modo, como medida de suprir esta carência de vagas, torna-se 

necessário e urgente a retomada e conclusão destas obras que estão paralisadas.  

A situação das bibliotecas municipais também é digna de nota. A 

biblioteca da Praça Santana, por exemplo, merece um maior cuidado, tanto em sua 

estrutura física, quanto nos livros e outros materiais disponíveis ao público. É preciso que 



as crianças e adolescentes criem o hábito de ler, de estudar, de se esforçar para aprender 

e toda iniciativa nesse sentido não pode ser prescindida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Outro problema da educação básica é a pouca valorização dos 

professores. Deste modo, é importante que o Município de Inhumas coloque como 

prioridade o pagamento do Piso Salarial dos Professores, nos termos da Lei nº 

11.738/08. Vários professores insistem que o piso salarial não vem sendo pago. Porém, o 

poder executivo garante que isso vem sendo feito.  

Diante dessas circunstâncias, o que nós, enquanto sociedade civil 

organizada nos propomos a fazer? 

Com base em nossas discussões, durante a Conferência Inhumas Sustentável 

2017, ocorrida em 28 de outubro de 2017 na Chácara Goiabeiras, Inhumas, Goiás, 

sugerimos que os representantes dos poderes públicos da nossa cidade, bem como todos 

os cidadãos inhumenses, elaborem programa baseado nas seguintes ações: 

1. Que o poder público se manifeste em relação à construção das creches. 

Que o prefeito explique a razão dessa paralização, bem como o que a comunidade 

inhumense necessita fazer para que essas creches sejam finalizadas, ressaltando que 

trata-se de uma necessidade, uma demanda que afeta a sociedade como um todo, pois 

auxilia a criança que possuirá um local seguro para ser mantida e educada; os pais 

que terão maior possibilidade de contribuir para o sustento da casa; os setores da 

indústria, do comércio  e dos serviços, que se beneficiarão por ter de volta os 

funcionários que deixam de trabalhar fora para cuidar das crianças; a própria 

economia da cidade que possuirá mais dinheiro circulando, gerando mais impostos e 

mais riqueza para o município. 

2. Que o poder público também se manifeste quanto à necessidade de se 

construir mais creches, além daquelas cujas obras estão paralisadas, ou escolas de 

ensino fundamental, para que, em um esforço conjunto, possamos sanar essa possível 

demanda, buscando recursos, fazendo campanhas, parcerias com iniciativas privadas, 

ONGs ou instituições dispostas a contribuírem para a melhoria da educação na 

cidade. 

3. Que o poder público inhumense tenha uma relação mais estreita com 

instituições como a UEG e o IFG, sediados na cidade, promovendo visitas, cursos, 

palestras, excursões, tanto para professores quanto para os alunos do município, no 



sentido de fortalecer essas instituições que, não raro, dispõem de vagas ociosas no 

ensino médio e superior. Tratam-se de instituições de ensino que recebem destaque 

por sua qualidade e estrutura, mas que necessitam de um apoio maior para que haja 

uma maior procura por seus cursos. Embora saibamos que o ensino médio e superior 

não seja da alçada do município, todos se beneficiam quando há uma melhora na 

escolaridade da população. Outro benefício seria a diminuição da demanda por 

escolas tradicionalmente lotadas, como o Colégio Rui Barbosa, o Colégio Militar. 

4. Que o piso salarial do professor seja pago integralmente. Ao debater-se 

esta questão, alguns participantes tiveram dúvidas quanto ao piso salarial estar sendo 

pago aos professores vinculados ao sistema municipal de ensino. Enquanto uns 

afirmaram que o piso está sendo pago, outros categoricamente afirmaram que não. 

Portanto, cobramos que a prefeitura também se manifeste em relação a essa 

problemática, seja para aniquilar qualquer dúvida de que os piso realmente está sendo 

pago, ou para explicar as razões do não pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA INHUMAS SUSTENTÁVEL 

TEMA: ESPORTE, LAZER e QUALIDADE DE VIDA 

“É melhor construir crianças para não ter que remendar homens” – 

Cézar Baltazar, ex-atleta e empresário inhumense. 

 

Bem sabemos que o esporte é a 

ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o 

resultado é imediato e as transformações são 

surpreendentes. 

É preciso criar condições para 

fazer do esporte e do lazer atividades essenciais na 

vida de todos os inhumenses, independentemente de sua classe social. 

Esta conferência busca ter a ampla participação da sociedade no 

processo de formulação das políticas públicas em diversas áreas. Quanto ao esporte e o 

lazer, nota-se que é uma das políticas públicas mais adequadas para o nosso tempo, 

possibilitando diretamente a inclusão social. O esporte e lazer permitem um 

desenvolvimento humano mais pleno.  

Oferecer uma ampla possibilidade de esportes para crianças e 

adolescentes faz parte de um plano de investimentos com resultados também em médio e 

longo prazos, com conseqüências na segurança, na educação, na saúde e na qualidade de 

vida de maneira geral. 



Com base no Sistema Nacional do Esporte e Lazer e seus respectivos 

eixos em políticas nacionais de gestão participativa, controle social, de recursos humanos 

e de financiamento, almeja-se que a cidade desenvolva mais mecanismos de 

implementação desta agenda.  

Neste sentido, o que nós, a sociedade inhumense, em ampla 

discussão nesta conferência, propomos à administração pública e à nossa 

comunidade?  

Com base em nossas discussões, durante a Conferência Inhumas Sustentável 

2017, ocorrida em 28 de outubro de 2017 na Chácara Goiabeiras, Inhumas, Goiás, 

sugerimos que os representantes dos poderes públicos da nossa cidade, bem como todos 

os cidadãos inhumenses, elaborem programa baseado nas seguintes ações: 

 

1. Que haja parceria entre a prefeitura e instituições privadas, clubes, 

academias, bem como instituições sem fins lucrativos, como a LBV e o extinto 

Programa Rede de Proteção Social, para se promover atividades esportivas 

diversificadas, fortalecendo a formação de valores morais e cívicos nas crianças e 

jovens inhumenses, as quais, não raramente, possuem tempo ocioso fora do horário 

da escola, dando campo para atividades indignas da infância e da adolescência. 

2. Que na área do financiamento, o município faça estudos orçamentários 

para a efetivação e/ou ampliação do Programa Bolsa Atleta Municipal, dando 

condições aos atletas profissionais de levarem o nome de Inhumas às maiores 

disputas esportivas. 

3. Que se realize um programa de atividades físicas nas praças e no lago 

municipal, com acompanhamento profissional, promovendo saúde, bem-estar e 

socialização. 

4. Que haja mais incentivo por parte da Secretaria Municipal de Esportes no 

sentido de promover, manter, divulgar e premiar as competições municipais de 

esporte, sobretudo aquelas que envolvam diferentes escolas, sejam elas municipais 

ou não, como forma de estimular a prática esportiva.  

5. Que a modalidade xadrez seja introduzida desde a primeira fase do ensino 

fundamental, haja vista os grandes benefícios de ordem intelectual trazidos por esta 

prática esportiva, sobretudo se iniciada nos primeiros anos escolares.  



 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA INHUMAS SUSTENTÁVEL 

TEMA: FALTA DE ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS 

  

Problema recorrente em muitas cidades brasileiras, a falta de acessibilidade 

em calçadas públicas é um assunto de grande relevância para a realidade inhumense e 

merece ser discutida, visando buscar melhorias. 

Toda cidade deveria ser planejada para as pessoas, as quais primordialmente 

caminham. Todos nós, em algum momento do dia ou da noite, somos pedestres. A 

acessibilidade das calçadas, portanto, é uma questão de extrema importância, não só para 

as pessoas com deficiência, mas para toda a população, sejam crianças, jovens, adultos, 

idosos. Quando as calçadas não estão adequadas, todos sofrem, principalmente idosos e 

pessoas com mobilidade reduzida. 

Deve-se destacar que é grande o número de acidentes por causa de falta de 

acessibilidade das calçadas. Por isso, é necessário que os pavimentos das calçadas sejam 

bem nivelados, sem buracos e com rebaixamentos bem feitos para o acesso por cadeiras 

de rodas e carrinhos de bebê, por exemplo.  

Vale destacar que as calçadas precisam ter largura suficiente e, de preferência, 

serem dotadas de arborização, para que as pessoas possam se proteger do sol, e de boa 

iluminação para aqueles que a usam no período noturno. Outro detalhe importante é a 

presença de equipamentos que tornem o caminhar mais agradável, como bancos e jardins, 

e mais seguro, a exemplo de faixas de travessia, semáforos especiais, placas de 

sinalização, entre outros. 



É praticamente impossível não ter que andar na rua em nossa cidade hoje, em 

razão da não adequação do calçamento para os pedestres. O que fazer diante disso? O 

que podemos fazer para melhorar esta situação? 

  Com base em nossas discussões, durante a Conferência Inhumas Sustentável 

2017, ocorrida em 28 de outubro de 2017 na Chácara Goiabeiras, Inhumas, Goiás, 

sugerimos que os representantes dos poderes públicos da nossa cidade, bem como todos 

os cidadãos inhumenses, elaborem programa baseado nas seguintes ações: 

1. Que se promova a conscientização popular acerca da importância da 

acessibilidade e cidadania através de ações educativas por folders, informativos e 

palestras em escolas, por exemplo. 

2. Que o  poder legislativo municipal exija maior fiscalização no que diz 

respeito à construção e reparos de calçadas (as que estão em más condições, interrompidas 

ou não existem), conforme determinação dos artigos 211 a 214 da Lei 2.509/01 (Código 

de Construção Civil Municipal). 

3. Que o l poder legislativo municipal implante lei sobre acessibilidade de 

calçamento, com orientações específicas e definição de novo padrão arquitetônico, 

eliminando possíveis barreiras, degraus ou desníveis que dificultem a locomoção e 

dividindo as calçadas em faixas, por exemplo (faixa de serviço, faixa livre e faixa de 

acesso).  

A faixa de serviço é destinada à colocação de árvores, rampas de acesso para 

veículos ou portadores de deficiências, poste de iluminação, sinalização de trânsito e 

mobiliário urbano como bancos, floreiras, telefones, caixa de correio e lixeiras. 

A faixa livre é destinada exclusivamente à circulação de pedestres, portanto 

deve estar livre de quaisquer desníveis, obstáculos físicos, temporários ou permanente ou 

vegetação. Deve atender as seguintes características: • possuir superfície regular, firme, 

contínua e antiderrapante sob qualquer condição; • possuir largura mínima de 1,20m (um 

metro e vinte centímetros); • ser contínua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura. 

Portanto, em qualquer intervenção o piso deve ser reparado em toda a sua largura 

seguindo o modelo original. 

A faixa de acesso é a área em frente ao imóvel ou terreno, onde pode estar a 

vegetação, rampas, toldos, propaganda e mobiliário móvel como mesas de bar e floreiras, 

desde que não impeçam o acesso aos imóveis. É portanto uma faixa de apoio propriedade. 



Segue exemplo para 

melhor visualização: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Que sejam implantadas lombo-faixas (faixas de pedestres elevadas, no 

mesmo alinhamento da calçada) e ciclo-faixas. 

5. Que seja efetuada a revitalização de todas as praças do Município, 

tornando-as acessíveis e mais arborizadas. 

6. Que seja criado e regulamentado o Departamento Municipal de Trânsito, 

para fiscalização e melhoria da acessibilidade de ruas, calçadas e praças. 

7. Que seja implantado IPTU Progressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONFERÊNCIA INHUMAS SUSTENTÁVEL 2017 

TEMA DA DISCUSSÃO: OS ANIMAIS ABANDONADOS DE INHUMAS 

 

O cuidado que uma sociedade tem com seus 

animais é uma espécie de termômetro do seu 

padrão civilizatório. De maneira geral, em 

comunidades mais bem educadas, em que se 

respeitam os direitos das crianças, dos idosos, dos 

trabalhadores, das minorias, enfim, em que 

realmente o bem-estar da população é prioridade, dá-se uma importância especial à vida 

dos animais. 

Encontramos em Inhumas várias pessoas, organizadas em grupos institucionalizados ou 

não, que se preocupam com a questão do abandono de gatos, cachorros e outros animais.  

Alguns dos desafios desses grupos são: 

1. A falta da educação e sensibilidade da população em geral em relação aos animais 

domésticos, relegando-os ao abandono no primeiro obstáculo à sua conveniência; 

2. A falta de políticas públicas que visem diminuir o número de animais nas ruas por 

meio da castração, do abrigo e da adoção. 

Isso deixa esses grupos de abnegados amigos dos animais em uma situação complicada. 

Ao encontrar um cão ou gato abandonado, o que fazer? Se levarem a um veterinário, o 

serviço pode ser caro demais. Se levarem para casa, correm o risco de contaminarem 

outros animais, causando maior problema. Se entregarem para a adoção, sem a devida 

castração e cuidados de saúde, em breve haverá mais animais na rua, doentes e famintos. 

Se deixá-lo na rua, trairão o dever de auxiliar um ser vivo que pede socorro. 



Dessarte, o que nós, sociedade civil organizada, reunida na Conferência Inhumas 

Sustentável 2017, nos propomos a fazer em relação a esta problemática? 

Com base em nossas discussões, durante a Conferência Inhumas Sustentável 

2017, ocorrida em 28 de outubro de 2017 na Chácara Goiabeiras, Inhumas, Goiás, 

sugerimos que os representantes dos poderes públicos da nossa cidade, bem como todos 

os cidadãos inhumenses, elaborem programa baseado nas seguintes ações: 

1. Que seja criado o Centro de Zoonoses com centro cirúrgico para castração. 

2. Que sejam aplicadas as leis federais de crimes ambientais, principalmente 

no tocante aos maus tratos e abandono. 

3. Que seja elaborada lei municipal que regulamente a identificação dos 

animais domésticos através de “chip” eletrônico e aplicação de penalidade 

ao responsável que os abandone. 

 

 


