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Em nome do Prefeito Carlos Eduardo, cumprimento as demais autoridades nesta 

mesa. Saúdo com igual entusiasmo, todas e todos os presentes neste evento. 

 

Senhoras e senhores, 

A sociedade brasileira vive um momento singular em sua história. Em todos os recantos 

deste país, o povo, de forma especial, a juventude sai às ruas clamando por mudanças.  

As grandes mobilizações ocorridas no Brasil, desde 13 de junho de 2013, constituem 

motivo de comemoração e otimismo porque abre a possibilidade de avançarmos, e 

avançarmos mais rápido, no processo de mudanças sociais, políticas e econômicas em 

nosso país.  

 
Nos últimos anos, tornou-se frequente nas análises conjunturais - confundir a fotografia 

com o filme. Uma fotografia que retrata um consenso inexistente nesse país, enquanto o 

filme mostra uma realidade em movimento. Nele está contido mudanças na postura do 

grande Capital; a radicalização política e ideológica de setores médios; a insatisfação 

crescente de setores da classe trabalhadora tradicional e uma ambiguidade no apoio da 

"nova classe trabalhadora". Mostra, também, grandes novidades geracionais: a mais alta 

proporção de jovens trabalhadores no conjunto da população, com acesso a empregos 

precários e mal remunerados, dividindo seu tempo entre trabalho, estudo e transporte, o 

que nos permite entender porque a qualidade do transporte e o valor das tarifas são 

temas caros para estes setores. 

 

Um movimento que começou em torno da luta contra as tarifas do transporte urbano – 

em Natal com o movimento “a revolta do Busão”- cresceu como movimento de 

solidariedade contra a repressão policial e se ampliou em torno de bandeiras de lutas 

mais gerais.  A verdade é que a intensa mobilização juvenil, de uma geração que nasceu 

depois da campanha das Diretas Já, quebrou um mito: o de que esta seria uma juventude 

alienada e desinteressada da política. 



 
 
Não podemos ignorar o fato de que a juventude, especialmente nas periferias, é alvo de 

uma pauta predominantemente negativa: violência do Estado, toque de recolher, 

redução da maioridade penal, num cenário em que 20 mil jovens negros morrem vítimas 

de homicídio todo ano. Numa primeira aproximação, podemos dizer que, ao menos 

numa primeira etapa, foi às ruas uma juventude trabalhadora ou filha de trabalhadores, 

com idade média até 25 anos e formação predominante universitária. 

 

É neste cenário que realizamos a IX Conferencia Municipal de Assistência Social. Ela 

tem como tema “A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS”. Ela se assenta 

sob a lógica da avaliação local e terá por incumbência de analisar os avanços, as 

conquistas, os desafios e as dificuldades colocadas para a construção e consolidação do 

Sistema Único de Assistência Social no município de Natal. Para tanto, iremos nos 

debruçar nos eixos temáticos assim definidos: 1) O cofinanciamento obrigatório da 

assistência social; 2) Gestão do SUAS: vigilância socioassistencial, processos de 

planejamento, monitoramento e avaliação; 3) Gestão do trabalho;4) Gestão dos serviços, 

programas e projetos; 5) Gestão dos benefícios no SUAS; 

 

Desejamos que esta conferência, ao dialogar com a realidade a qual está inserida, venha 

fortalecer nosso compromisso com a democracia, com a gestão participativa, na busca 

de ampliar os direitos, fortalecendo cada vez mais o Sistema Único da Assistência 

Social. 

 

Assim,  

 

DECLARO ABERTA A IX CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI AL DO 

MUNICÍPIO DE NATAL! 

 

Professora Drª. Rosângela Alves de Oliveira 

Presidente do CMAS – Natal 

 

Natal, 24 de julho de 2013 

 


