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PROPOSIÇÃO N° PES – 04D-19-ES 
EIXO TEMÁTICO 
 
( ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de           
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na utilização               
e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob a              
ótica da Engenharia 
( x ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da             
Engenharia e Agronomia brasileiras 
( ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas de             
Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO - CRIAÇÃO DE NOVO BENEFICIO CONCEDIDO 
PELA MÚTUA, DENOMINADO DE MINHA PRIMEIRA EMPRESA 
 
I - Situação existente  
Considerando que a A Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas – é uma                
sociedade civil sem fins econômicos, criada pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura            
e Agronomia (Confea), pela resolução nº 252 de 17 de dezembro de 1977, conforme              
autorização legal contida no artigo 4º da Lei 6.496 de 7 de dezembro de 1977. Seu principal                 
objetivo institucional é oferecer aos associados, Planos de Benefícios na área social,            
previdenciária e assistencial, respeitando a disponibilidade de recursos e o equilíbrio           
econômico financeiro da Instituição.  
 
II- Descrição da proposição  
Criação do Novo Beneficio de Empreendedorismo denominado à Minha Primeira Empresa é            
voltada para Recém Formados. 
 
III- Justificativa  
Considerando que já existe na Mútua Beneficio de Empreendedorismo denominado RB-14 –            
Que é de Auxilio financeiro reembolsável aos associados e/ ou dependentes que necessitam             
de linhas de financiamento para utilização investimentos fixos e capital de giro no intuito de               
colaborar com sua atividade empreendedora – tal beneficio é mais dirigido a empresas já              
estabelecidas (CNPJ) e que o solicitante tenha uma fonte de renda garantidora do empréstimo.              
Não atendendo dessa forma o público proposto de recém formados 
Temos jovens engenheiros recém-saídos das universidades capazes de desenvolver         
tecnologias de concepção, ou de projetos que infelizmente o mercado nacional nem sempre             
aproveita todo o potencial científico desses jovens engenheiros e agrônomos.  
Poucas são as oportunidades para esses jovens profissionais empreenderem em suas áreas            
de formação, restando-lhes consequentemente a busca de concursos públicos, até de outras            
atividades profissionais não inerentes a sua formação profissional e até mesmo submetendo a             
subempregos; 
 
IV - Fundamentação legal  
Lei nº.6.496/1977, Resolução n°252/1977 e Resolução° 1.028, de 13 de outubro de 2010. 

 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação  



Ver regulamentação existente, como por exemplo que trata de concessão de benefícios de             
empreendorismo.  


