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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.

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 do Simples

• 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.

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%.

“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.

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.

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.

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. 

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.

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. 

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.
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Graças ao trabalho de Junji, acolhido pelo governo 
federal, a rede de saúde de 31 municípios terá R$ 10 
milhões para adequação de unidades, equipamentos e 
outros investimentos definidos pelas prefeituras. No 
Alto Tietê, serão 3 milhões para Mogi das Cruzes, R$ 
500 mil para Biritiba Mirim e igual para Salesópolis. 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, 
Santa Isabel e Suzano terão R$ 400 mil, cada. 

No Vale do Paraíba e Litoral Norte, serão R$ 300 mil 
para Caraguatatuba e a mesma quantia para Cunha. 
Areias, Igaratá, Jacareí, Lagoinha, Lorena, Queluz, São 
Bento do Sapucaí, Silveiras, Tremembé e Ubatuba 
receberão R$ 200 mil, cada. Já o valor de R$ 100 mil 
seguirá a cada uma das cidades de Campos do Jordão, 
Piquete, Roseira, Santa Branca e Santo Antônio do 
Pinhal. Na região de Presidente Prudente, Caiuá, 
Euclides da Cunha Paulista, Presidente Epitácio, 
Presidente Venceslau e Rosana terão R$ 100 mil, cada. 

O Ministério do Turismo direcionará R$ 10 

milhões para nove cidades investirem em 

infraestrutura turística. A medida atende apelo 

de Junji para fortalecer turismo, gerando empregos 

e riquezas. Mogi das Cruzes terá R$ 3,5 milhões 

para revitalizar parque urbano e Guarulhos 

receberá R$ 1 milhão para recapear acessos ao 

sistema hoteleiro. Aparecida, Caraguatatuba, 

Adiar, até 31 de dezembro deste ano, o 

prazo final para elaboração do CAR – 

Cadastro Ambiental Rural, uma das etapas 

intermediárias na implementação do novo 

Código Florestal. Este é objetivo de Junji 

que fez o pedido ao ministro do Meio 

Ambiente, Edson Duarte. Sem o CAR, 

produtores não conseguem atender 

exigência do Programa de Regularização 

Ambiental e ficam irregulares.

Com articulações junto ao Senado, 

Junji tenta transformar em lei seu 

projeto que dispensa flores e plantas 

ornamentais, de domínio público, da 

obrigatoriedade de inscrição no 

Registro Nacional de Cultivares do 

Ministério da Agricultura. “Exigência só 

gera custos, encarece produtos e atrasa 

inovações fazendo o produtor nacional 

ser engolido pelo estrangeiro”. 

Ilhabela e São Sebastião contarão com R$ 1 milhão, 

cada, para ações diversas: novas luminárias, 

infraestrutura viária, reforma de praça e centro de 

apoio turístico. Também serão destinados R$ 500 

mil para cada uma das prefeituras de Campos do 

Jordão, Taubaté e Bertioga bancarem melhorias 

em iluminação pública, pavimentação e sinalização 

turística.  

Terra natal de Junji, Cidade que ele governou 

oito anos seguidos e que tem seu filho Juliano 

Abe como vice-prefeito, Mogi das Cruzes é 

o destino de R$ 6,7 milhões obtidos pelo 

deputado do governo federal. Do montante, 

R$ 3 milhões são para melhorar unidades 

básicas de saúde, a serem definidas pela 

Prefeitura. Outros R$ 3,5 milhões servirão 

para revitalizar o primeiro parque municipal 

urbano, implantado por Junji, enquanto 

prefeito. Trata-se do Leon Fe«er que, de 

área degradada, se transformou em espaço 

de uso múltiplo para conectar lazer, esportes 

e cultura com preservação ambiental. Já o 

agronegócio recebe uma retroescavadeira, 

no valor de R$ 200 mil.

Saúde ganha
socorro de
R$ 10 milhões 

Mogi recebe 
R$ 6,7 milhões

Agronegócio recebe
impulso de R$ 1,5 milhão 

11 municípios receberão equipamentos 

agrícolas ou de saúde. É trabalho de Junji que 

fez a destinação do investimento de R$ 1,49 

milhão, previsto na  emenda impositiva da 

bancada paulista ao Orçamento da União. 

Caçapava, Cruzeiro, Jambeiro, Lavrinhas, 

Natividade da Serra, Osvaldo Cruz e Pilar do 

Sul serão beneficiados com tratores agrícolas, 

avaliados em R$ 120 mil, cada. Para Guaratinguetá, 

seguirá uma retroescavadeira, estimada em 

R$ 200 mil. Igual benefício terá Mogi das 

Cruzes. Já Potim e São José do Barreiro 

receberão, respectivamente, uma ambulância 

furgoneta, de R$ 80 mil, e uma ambulância 

especializada, no valor de R$ 170 mil. "É 

fundamental socorrer cidades que dependem 

da força agrícola para gerar empregos e 

receita, de onde vêm recursos para outros 

setores", observa Junji, acrescentando que 

a compra de ambulâncias é ajuda emergencial 

para as prefeituras. 

Mais empregos e renda
para nove cidades 

Minimamente
Processados

Junji retomou a guerra contra a tributação 

de hortaliças e frutas in natura higienizadas 

ou minimamente processadas, comandando 

a mobilização das entidades representativas 

do setor contra a incidência de impostos que 

fazem o consumidor pagar até 40% mais caro 

pelos produtos. “Hortifrútis frescos, limpos, 

cortados e embalados não são produtos 

industrializados!”, ataca. 

Prazo do Cadastro
 Ambiental 

Registro de
Flores e Plantas 
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em iluminação pública, pavimentação e sinalização 
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básicas de saúde, a serem definidas pela 

Prefeitura. Outros R$ 3,5 milhões servirão 
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urbano, implantado por Junji, enquanto 

prefeito. Trata-se do Leon Fe«er que, de 

área degradada, se transformou em espaço 

de uso múltiplo para conectar lazer, esportes 

e cultura com preservação ambiental. Já o 
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no valor de R$ 200 mil.
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impulso de R$ 1,5 milhão 
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agrícolas ou de saúde. É trabalho de Junji que 
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milhão, previsto na  emenda impositiva da 

bancada paulista ao Orçamento da União. 

Caçapava, Cruzeiro, Jambeiro, Lavrinhas, 

Natividade da Serra, Osvaldo Cruz e Pilar do 

Sul serão beneficiados com tratores agrícolas, 

avaliados em R$ 120 mil, cada. Para Guaratinguetá, 

seguirá uma retroescavadeira, estimada em 

R$ 200 mil. Igual benefício terá Mogi das 

Cruzes. Já Potim e São José do Barreiro 

receberão, respectivamente, uma ambulância 

furgoneta, de R$ 80 mil, e uma ambulância 

especializada, no valor de R$ 170 mil. "É 

fundamental socorrer cidades que dependem 

da força agrícola para gerar empregos e 

receita, de onde vêm recursos para outros 

setores", observa Junji, acrescentando que 

a compra de ambulâncias é ajuda emergencial 

para as prefeituras. 
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Mais empregos e renda
para nove cidades 

Minimamente
Processados

Junji retomou a guerra contra a tributação 

de hortaliças e frutas in natura higienizadas 

ou minimamente processadas, comandando 

a mobilização das entidades representativas 

do setor contra a incidência de impostos que 

fazem o consumidor pagar até 40% mais caro 

pelos produtos. “Hortifrútis frescos, limpos, 

cortados e embalados não são produtos 

industrializados!”, ataca. 

Prazo do Cadastro
 Ambiental 

Registro de
Flores e Plantas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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.

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 do Simples

• 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.

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%.

“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.

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.

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.

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. 

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.

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. 

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.

Contra violência 
nas escolas

Mais saneamento
básico

Moradias populares
para idosos 

Proteção aos
pequenos negócios 

Fim dos
pancadões 

Pró-Economia
Verde 

Cadeia para
 troteiros 

Dutos de
 petróleo 


