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Prezado(a) Senhor(a), 
Curitiba-Pr, 28 de janeiro de 2005. 

Caríssimo (a) 

Paz e Bem! 

É com muita esperança e alegria que convidamos os integrantes da Comissão 
Intersetorial de Saúde Indígena - CISI para participar da reunião, que será realizada nos dias 
23 e 24 de fevereiro de 2005, iniciando às 9:00 horas, no seguinte endereço: 
Plenário do Conselho Nacional de Saúde - Esplanada dos Ministérios Bloco "G" - Anexo do 
Ministério da Saúde 1° andar Ala "B". Telefone: (61) 315 2150. 

Comunicamos que foi definido calendário sobre as próximas conferências, aprovado na 
1508 Reunião Ordinária do CNS, que aconteceu em janeiro de 2005. O planejamento trata da 
realização das conferências de Saúde do Trabalhador, Gestão do Trabalho e Saúde Indígena, 
e temos a seguinte agenda e prazos sobre a Conferência de Saúde Indígena: 

Aprovação do Regimento Interno, Proposta de Regulamento, Comissão Organizadora 
e Documento Base no Conselho Nacional de Saúde - abril de 2005. 
Etapas Locais e Distritais -julho a dezembro de 2005 
Etapa Nacional - março de 2006 (data a definir em abril de 2005) 

O CNS organizou também Grupos de Trabalho para apoiar a organização de cada 
conferência, dos quais integram conselheiros, representantes do Ministério da Saúde, e 
outros convidados de cada área temática. 

No segundo dia, na parte da manhã, a reunião será ampliada, com as entidades parceiras. 
Segue em anexo, proposta de pauta, Plano de Trabalho 2005 e relatório da 111 Conferência 
de Saúde Indígena. As sugestões de alteração ou inclusão da pauta podem ser enviadas para 
Vânia Ferreira, e-mail vania@pastoraldacrianca.org.br, telefone 61 323 5343 ou (61) 95 
546945. 

Agradecemos todo o seu empenho para que a CISI possa cumprir bem sua missão, 
pedimos a Deus que nos ilumine todos na construção das políticas de saúde indígena, 
conforme é a expectativa de todos os povos indígenas. 

Atenciosamente, 

Ora. Zilda Ams Neumann 
Coordenadora da CISI - Comissão Intersetorial de Saúde Indígena 

Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança/CNBB 
Representante Titular da CNBB no Conselho Nacional de Saúde 

Conselheira do CONSEA e COES 


