
“PORTARIA Nº  267, DE 19 DE JULHO DE 2.019” 
 
 

 
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto 

de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pela lei 1.810 de 04/04/2016, 

 
CONSIDERANDO a disposição constante no inciso XXII do artigo 7º da C.F. de 1988, 

que trata da redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança e que a Norma Regulamentadora – NR 5 aprovada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho 
de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que os órgãos da Administração direta e 
indireta constituirão Comissão Interna de prevenção de Acidentes – CIPA, na forma e nas condições 
nela disciplinadas, 

 
CONSIDERANDO que o ITUPREV, por suas dimensões prescinde da instituição de 

CIPA sob a forma de órgão colegiado e que o texto da Resolução 002, de 14 de maio de 2019 foi 
aprovado pelo Conselho de Administração do ITUPREV em sua reunião ordinária de 13/05/2019, 
ATA nº 009/2019, 

 
R E S O L V E:  
 
I – NOMEAR a Senhora, Rosemeire Simon, servidora do quadro de pessoal do 

ITUPREV, ocupante do cargo em comissão de Assessora, para exercer as atribuições pertinentes 
à CIPA. 

 
II – A servidora ora nomeada será responsável pelo cumprimento dos objetivos 

dispostos na NR 5, na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível, o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do servidor público, com 
mandato de um (01) ano, com recondução permitida. 

 
III – A servidora Rosemeire Simon, fará jus à gratificação de função prevista em Lei 

Municipal nº 1.175 de 27/05/2010, nos termos dos artigos 86 e seguintes. 
 
III – Esta Portaria entrará em vigor nesta data. 
 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV 
Aos 19 de julho de 2019 

 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO 
Superintendente 

     
 
Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume no Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 19 de julho de 2019. 
 
 
 

 
WILSON ROBERTO PELINSON 

Diretor Administrativo 
 


