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CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR
O projeto de implantação do CEREST/Vales foi fruto da articulação entre os movimentos sociais, especialmente os sindicais,
e a gestão 1999-2002 do governo estadual, com a colaboração e o suporte da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).
A participação dos sindicatos de trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde (CMS) e a criação da Comissão Interinstitucional
de Saúde do Trabalhador (CIST), pertencente ao CMS, que foi motivada pela proposta de descentralização do SUS
adotada pelo governo estadual da época, mostraram-se estratégias eficazes de viabilização do CEREST/Vales.
O movimento social de Santa Cruz do Sul e região e as plenárias dos Conselhos Regionais constituíram, então, o Conselho Gestor do
CEREST/Vales, formado por representantes de usuários e gestores estadual e municipal,
destacando o especial esforço da CIST de Santa Cruz do Sul, com o objetivo de viabilizar a sua implantação.
A participação da comunidade na gestão do SUS está prevista na Lei Orgânica da Saúde (LOS), através das seguintes instâncias
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A Portaria nº 2.437/2005, em seu artigo 5º,
define que o controle social nos serviços que compõem a RENAST se dê pelas instâncias previstas na LOS
(Lei nº 8.142/90 e Lei nº 8.080/90) e, no âmbito dos CEREST, pela criação e implementação dos conselhos desses serviços.
A cláusula sétima da Portaria Estadual nº 70/2003 trata do controle social, através da instalação de um conselho gestor,
com representação dos gestores municipais, do gestor estadual, dos servidores e dos usuários do serviço,
estando hierarquicamente subordinado ao Conselho Estadual de Saúde (CES) e articulado à CIST do CES.
CONSELHOS E CONFERÊNCIAS DE SAÚDE

A equipe do CEREST tem participado de reuniões de Conselhos
de Saúde, Comissões, Fóruns, Conferências de Políticas Públicas,
dentre outras atividades de Controle Social. Destacamos:
- CISTT do Conselho Estadual de Saúde, como membro;
- Conselho Gestor do Cerest Estadual, como membro;
- CISTT Municipal de Santa Cruz do Sul, como membro;
- CISTT Municipal de Cachoeira do Sul, Venâncio Aires, Vera Cruz
e Rio Pardo, como colaborador e suporte técnico;
- Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
e Proteção do Trabalho Adolescente – FEPETI, como membro e
colaborador;
- Conselho Municipal de Combate ao Trabalho Infantil – COMPETI
de Santa Cruz do Sul, como membro;
- Conselho Municipal de Assistência Social, como membro;
- Fórum Intersindical Regional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora, como membro;
Nas conferências, profissionais da equipe participaram como
delegado(a), palestrante, relator(a), organizador(a) e apoio
técnico;
- Conferências de Saúde – Municipais, Estaduais e Nacional;
- Conferências de Saúde do Trabalhador – Municipais, Regionais,
Estaduais e Nacional;
- Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional;
- Conferências de Saúde da Mulher...

CONSELHO GESTOR DO CEREST VALES
Instância de controle social do serviço, com representação da 8ª,
13ª e 16ª CRS, constituído de forma paritária entre representantes
dos segmentos usuários, profissionais de saúde e gestores (24
membros efetivos e 24 suplentes.
A finalidade do Conselho Gestor é discutir, identificar, acompanhar,
avaliar, deliberar e fiscalizar a execução das ações do CEREST/Vales.
As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente e são abertas aos
interessados.
Também ocorrem reuniões descentralizadas, em municípios da
abrangência do CEREST/Vales.
Lei Municipal nº 4.464, de 10 de março de 2005, autoriza custeio
(pagamento de despesas) dos membros do Conselho Gestor de toda
a macrorregião, facilitando a participação nas atividades próprias do
mesmo e outras relacionadas ao controle social (cursos, seminários,
conferências e similares)
O Conselho Gestor tem papel fundamental na concretização da
gestão compartilhada do CEREST/Vales, atuando como Plenária e
por meio de Comissões, fazendo uso de instrumentos como
Resoluções, Moções, Regimentos e Regulamentos.

Outras atividades relacionadas ao Controle Social, com importante participação da equipe do CEREST/Vales, foram:
- Encontros Nacionais das Cistt e Encontros Nacionais da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST);
- Representação da CISTT/Santa Cruz do Sul na Câmara Técnica da Cistt Nacional para discutir e elaborar um novo modelo de organização dos CEREST.
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