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R$ 21,5 milhões
para ajudar cidades
Em pouco mais de 60 dias, Junji Abe indicou
quase R$ 21,5 milhões para 47 cidades
investirem em áreas como saúde, agronegócio
e infraestrutura turística.
O trabalho atende a pedidos de lideranças.
É um esforço para amparar as prefeituras
num período de perda de receitas e de
crise econômica.

• Refis do Simples
Acionado por lideranças, Junji deflagrou mobilização
para garantir o parcelamento especial dos débitos
dos micro e pequenos empreendedores. Deu certo.
Congresso Nacional garantiu o Refis do Simples,
beneficiando quem emprega quase 70% dos
trabalhadores da iniciativa privada.

• Refis Rural
Perdão de multas e encargos sobre dívidas de
produtores rurais com o Funrural, abatimentos para
liquidação de débitos de agricultores familiares e
a redução das contribuições dos empregadores à
Previdência. São as bases do Refis Rural que Junji
luta para que seja aplicado no País.
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Contra violência
nas escolas
Propostas de Junji aumentam punição
para atos de violência nas escolas,
além de criminalizar bullying. Ele
batalha para transformar os projetos
em lei. O deputado também defende
isenção ou redução da carga de
impostos, que incide sobre material
escolar e beira 50%.

Moradias populares
para idosos
“Os idosos ficam em filas dos
programas habitacionais e sofrem
na esperança de condições dignas
de moradia”, critica Junji que
apresentou projeto para aumentar
a cota de unidades habitacionais
populares reservadas às pessoas
com idade igual ou superior a
60 anos.

Fim dos
pancadões
Projeto de Junji proíbe som alto em
carros parados em áreas públicas e
particulares, eliminando os pancadões.
Prevê multas e até apreensão dos
veículos. "Pancadões tiram o sossego
alheio, além de favorecer consumo
de álcool e de drogas, estimulando
a violência", justifica.

Cadeia para
troteiros
Para combater a prática do trote
a serviços emergenciais, como
Polícia, Corpo de Bombeiros, Samu
e outros destinados ao atendimento
de emergências, projeto de Junji
tipifica a conduta como crime e
impõe aos infratores penas de até
cinco anos de detenção.

Mais saneamento
básico
Incentivo tributário para construir
ou ampliar sistemas de captação,
tratamento e distribuição de água
ou de coleta, transporte, tratamento
e disposição final de esgotos. Junji
quer criar canal direto para obras
com dinheiro que empresas do setor
já recolhem para o governo.

Proteção aos
pequenos negócios
Para beneficiar costureira, eletricista,
manicure, pedreiro e todos do regime
especial do Microempreendedor
Individual, projeto de Junji estabelece
reajuste do limite de faturamento
anual da empresa, evitando que eles
percam o direito de pagar menos
imposto.

Pró-Economia
Verde
Produtos adequados às metas de
preservação ambiental podem pagar
menos imposto e ficar mais baratos.
Basta aprovação do projeto de Junji,
que reduz IPI sobre artigos adequados
ao desenvolvimento de uma economia
verde de baixo carbono. Vale para
tudo: de alimentos a carros.

Dutos de
petróleo

Transportadoras de petróleo,
derivados e biocombustíveis serão
obrigadas a instalar placas de
identificação e orientação por onde
passam dutos. É o que prevê projeto
de Junji, que visa evitar acidentes
e acelerar ações corretivas para
vazamentos que agridem pessoas
e meio ambiente.

