
O Conselho Municipal de Saúde 

de Ribeirão das Neves esteve 

representado, em Brasília, no dia 19 de 

outubro de 2017, quinta-feira, no 

movimento de mobilização em defesa da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 5595, que solicita a anulação da 

Emenda Constitucional 86/2015, 

responsável por cortes de investimentos 

em saúde. O ato ocorreu na Praça dos 

Três Poderes, onde representantes dos 

Conselhos de Saúde e outros 

segmentos sociais de todo o Brasil se 

reuniram para manifestar. A votação foi 

adiada para próxima quarta (25/10).

A ADI 5595 solicita ao STF a 

anulação de dois artigos da emenda: o 

artigo 2º, que regrediu o piso da União 

para a saúde para 13,2% da Receita 

Corrente Líquida (RCL); e o artigo 3º, 

Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves 
na luta pela garantia de direitos. “O SUS é nosso!”

que retirou os recursos do pré-sal como 

fonte adicional de receitas para o SUS   

“Hoje é um dia histórico. 

Geralmente os ministros debatem saúde 

a partir de ações individuais. Essa é a 

primeira vez que o STF debate direito à 

saúde do ponto de vista coletivo”, afirmou 

o presidente. De acordo com o ministro 

Ricardo Lewandowski, que em setembro 

suspendeu a emenda em medida 

cautelar, “os dispositivos [da EC86/2015] 

reduzem o financiamento federal para as 

ações e serviços públicos de saúde”.

A presidente do Conselho 

Municipal de Saúde de Ribeirão das 

Neves (CMS/RN), Eva Alípia da Silva, faz 

um apelo à população para se juntar a 

causa e manifestar votando a favor da 

ADI número 5595, e se apropriem do 

direito conquistado: “O SUS é nosso!”, 

finaliza a presidente do Conselho.

Gislene Gonçalves, segunda Secretária da Mesa Diretora 
do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais e Pablo 
Acácio Araújo, Vice-Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde de Ribeirão das Neves.
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