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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA 1 

VIRTUAL EXTRAORDINÁRIA 226° PELA PLATAFORMA ZOOM REALIZADA DIA 05 DE 2 

FEVEREIRO DE 2021. 3 

Ao quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, as 14h, pela plataforma zoom 4 

em virtude dos trabalhos remotos devido ao isolamento social. Foi realizada a ducentésima 5 

vigésima sexta reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte 6 

(CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata. Onde foi pautado: assistência 7 

ao parto e nascimento: o que dizem as evidencias cientificas. Presidenta do Conselho 8 

Municipal de Saúde Carla Anunciatta de Carvalho representante dos usuários da boa vinda 9 

a todas e todos, pede para que todos registrem no chat nome, entidade e instituição para 10 

registro de presença e fala que o objetivo não é a falar quem é a favor ou não da 11 

Maternidade Leonina Leonor e sim receber informações esclarecimento sobre a assistência 12 

ao parto e nascimento. Carla faz aos cumprimentos aos companheiros de mesa, fala 13 

também como vai ser a dinâmica da plenária. Sonia Lansky da coletiva faz sua explanação 14 

parabeniza a postura firme do CMSBH por se posicionar na luta das mulheres. Bruno Abreu 15 

Gomes Secretário Geral da Mesa Diretora do CMSBH representante dos trabalhadores, faz 16 

a leitura da nota e fala que ficaram incomodados com a declaração do Jackson publica a 17 

imprensa falando que o projeto da maternidade era um culto romântico ultrapassado e 18 

achamos que tem uma inverdade muito clara em relação a isso, inclusive as evidencias 19 

cientificas que o próprio prefeito e secretario dizem seguir, no que diz respeito a covid, mas 20 

não seguem ao que diz respeitos as mulheres ao parto e nascimento. Carla faz um 21 

esclarecimento sobre a Maternidade Leonina Leonor e fala que assim como as upas a 22 

maternidade é porta aberta. Carla passa a fala para o Doutor Joao Batista Marinho de 23 

Castro Lima, Diretor Clinico do Hospital Sofia Feldman que agradece o convite para 24 

participar da plenária. Faz uma apresentação sobre as Evidencias Cientificas na 25 

Assistência ao Parto e Nascimento, fala das Recomendações da OMS para uma 26 

experiência positiva ao parto, fala da experiência positiva no parto, mostra o sumário das 27 

recomendações e pondera que a fala do secretário foi infeliz. Agradece a oportunidade. 28 

Carla agradece e passa a fala para Doutora Maria Ester de Albuquerque Vilela medica 29 

obstetra e ex coordenadora da saúde que inicia a fala agradecendo o convite, faz uma 30 

explanação do que as mulheres precisam para ter uma boa assistência ao parto, tanto para 31 

as mães como para seus bebês.  Pondera que a única pessoa que pode realizar o parto é 32 

a mulher o sistema de saúde pode fazer é apoiar essa mulher, fortalezar e vigiar o trabalho 33 

de parto e caso tenha alguma complicação aí sim vamos atuar. Fala que para uma mulher 34 

ter uma ambiência segura e tranquila de acordo com a legislação brasileira essa mãe 35 

deveria ter um quarto individual com banheiro privativo para cada mulher, fala que é preciso 36 

ter mais enfermeiras obstétricas por que elas são preparadas e qualificadas para estar no 37 

cuidado e preparação para essas mães ter um bom parto. Carla agradece a explanação e 38 

fala que é isso mesmo que temos que receber informações corretas baseadas em dados 39 

científicos. Fala do baque que sofreu com a destruição da Maternidade Leonina Leonor. 40 

Passa a fala para Kely Borgonove representando a associação brasileira de enfermeiras e 41 

obstetras agradece o convite fala que a fala dos dois palestrantes foi bem assertivos fala 42 
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da diferença entre cuidado e tratamento, uma mulher saudável com uma gestação saudável 43 

e um bebê saudável ela não precisa de tratamento e sim de cuidado, logo essas mulheres 44 

não precisam de tratamento essas mulheres não precisariam estar dentro de hospitais o 45 

que acontece a maior parte dos locais que atendem partos no brasil, são maternidades em 46 

ambientes hospitalares sempre voltado pra menos cuidado e mais para o tratamento que 47 

não lembra a alegria de um parto de nascimento. Agradece e fala que está à disposição. 48 

Carla reforça que esse não é um assunto apenas para as mulheres e sim de homens 49 

também. Passa a fala para Francisco obstetra coordenador medico da maternidade da 50 

santa casa e diretor de ações sociais da Associação de Ginecologistas e Obstetras de 51 

Minas Gerais SOGIMIG, compartilha a alegria de estar presente nessa reunião fala que 52 

temos muito para evoluir e estamos no caminho certo. Carla agradece e fala de como é 53 

inovador um médico reconhecer o trabalho da sua equipe. Carla apresenta o vídeo enviado 54 

pela Doutora Carolina Reis ginecologista e obstetra. Neuza Castanha representante do 55 

Conselho Nacional de Saúde agradece o convite fala que o parto é um evento da mulher e 56 

precisamos dar autonomia a ela é para isso precisamos fortalecer o controle social através 57 

dos conselhos de saúde e fortalecer o sus com o financiamento adequado para garantir a 58 

saúde integral, universal e gratuita para as mulheres assim como para todas e todos 59 

brasileiros e brasileiras e fala que o Conselho Nacional está aqui a disposição para 60 

fortalecer essa luta. Glaucia de Fatima Batista representante do Conselho Estadual de 61 

Saúde parabeniza o CMSBH por esse evento que é de estrema relevância salienta que o 62 

que foi feita com a Maternidade Leonina Leonor foi mais do que lamentável e não tem 63 

palavras para expressar. Doutora Maria Ester explica sobre uma informação que foi 64 

colocado no chat. Roberto Carlos fala que poderia ter muitas mortes evitadas com a 65 

Maternidade Leonina Leonor. Vania Albuquerque fica feliz em ver profissionais que estão 66 

acreditando na humanização do parto e expõem uma situação pessoal e fala que a 67 

humanização está no antes e no depois do parto. Dehonara fala que a experiência do parto 68 

é muito significativa para as mulheres, fala que as mulheres querem parir com dignidade e 69 

fala que é um absurdo a prefeitura ir e destruir um local onde as mulheres conseguiriam ter 70 

essa dignidade no parto. Isaura Madalena Gonçalves parabeniza a iniciativa do conselho 71 

por essa plenária explana momentos vividos. Jussara parabeniza o conselho por essa 72 

iniciativa fala que o projeto Maternidade Leonina Leonor é mais do que se propõem. Sonia 73 

Lansky fala do respeito ao nascimento e do racismo estrutural. Pondera que o Risoleta não 74 

consegue absorver a população de venda nova. Como vai ser a discussão de como vai 75 

abrir a maternidade e afirma que não podemos abrir mão desse projeto. Polly do Amaral 76 

parabeniza ao conselho por esse momento e solidariza com o senhor Roberto e Vania. Fala 77 

que a decisão não pode ser outra abertura Maternidade Leonina Leonor já. A Conselheira 78 

Municipal de Saúde Madalena Dias está feliz por estar nessa plenária altamente qualificada 79 

e fala que ficou emocionada com as falas. Adilson Teles fala do prazer de estar presente 80 

fala que passou da hora de judicializar quem destruiu a Maternidade Leonina Leonor e que 81 

sejam punidos. Fabiana fala que sofreu violência obstétrica e luta para que isso não 82 

aconteça com outras mulheres. Sorangela fala que o debate foi ótimo e parabeniza o 83 

conselho e fala que foi uma aberração o que aconteceu com a Maternidade Leonina Leonor 84 
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e que as decisões das conferencias deveriam sim ser respeitadas. Scheilla Costa 85 

representando o vereador Wilsinho da Tabu  todo o acontecimento que a maternidade está 86 

passando. Carla aproveita o momento e convida para participar das reuniões da CISAM. 87 

Bruno fala da polemica do desrespeito ao conselho e fala que no caso especifico da leonina 88 

temos muitos agravantes nessa situação porque o secretario Jackson ele efetivamente 89 

assinou um documento fruto de uma deliberação do CMSBH que é o Plano Municipal de 90 

Saúde que prevê a construção da Maternidade Leonina Leonor e fala que uma conferência 91 

delibera sim, mas suas deliberações viram norma quando são aprovadas pelo plenário do 92 

conselho e o secretario desrespeitou o plano municipal de saúde. O encaminhamento de 93 

fazer a judicialização vai ser feita. Pondera que plenária foi muito potente. Carla agradece 94 

o empréstimo da plataforma zoom pelo Eduardo Leal. Agradece a todas e todos e encerra 95 

a plenária. Estiveram presentes: Carla Anunciatta de Carvalho, Bruno Abreu Gomes, Valdir 96 

Ribeiro, Joao Batista Marinho de Castro Lima, Eduardo Leal - Mandato Deputado Federal 97 

Rogério Correia, João Batista Marinho de Castro Lima, Monica Maciel, AdilsonTeles, 98 

Emiliana, Nágela Cristine Pinheiro Santos, Ana Evangelista, Margareth, Roberto Carlos, 99 

Jefferson Lorentz Barbosa, Vanessa Paula Faria, Raquel Dias Botelho Borborema, Kidinho, 100 

Tatiane Cristina Fernandes Pinheiro, Isabel Cristina de Lima Lisboa, Edneia, Michelle Costa 101 

Leite Praça, Cristine Pinheiro Santos, Júnia Mattos, Scheilla Costa, Renato Pereira, Denise 102 

Deia da Silva, Edneia Aparecida, Rita Torres, Sandra Muñoz, Madalena Dias, Wellington 103 

Abençoado, Neuza Castanha, Viviane Sales, Eliana Moraes, Joyce Bernardes, Juliana da 104 

Coletiva, Nathan M. Souza, Sueli Da paz, Glaucia de Fatima Batista, franciscPolly do 105 

Amaral, Maria Esther, Glória Severa, Dehonara da Coletiva, Isaura Madalena Gonçalves, 106 

Sonia Lansky, Adilson Teles, Sorangela Coletiva, Fabíola Machado, Manoel Marques 107 

Azevedo, Fabiana Guimarães, Mariza de Paula, De Jussara Sílvia, Bel Lisboa, Avelin 108 

Buniacá, João Lima, Gláucia de Fátima Batista, Denise Antinia de Paulo, Adriana M Maia, 109 

Misma Barbosa, Pedro Luiz, Silvânia, Maria Amália Salgado Ferreira, Ederson, Valéria 110 

Mendes, Neuza Castanha, Fabiana Guimarães, João Lima, Kelly Borgonove, Renato 111 

Barros, Francisco Lirio Ramos Filho, Sandra Quirino, Clara Karmaluk, Nágela Santos, 112 

Fabíola Machado, Maria da Gloria Silva, Renato Pereira, Miriam santos, Maurício Vítor. 113 

Encerrada as 18h40, 05 de fevereiro de 2021. HIC  114 
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