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Anos

DA REFORMA PROTESTANTE
Os 500 anos da Reforma Protestante,
movimento que resultou em
profundas mudanças religiosas,
culturais, políticas, sociais e no
reavivamento das doutrinas bíblicas,
também foi destaque em 2017 por
meio de proposta da vereadora.
“Estamos vivendo um momento
conturbado no nosso país, onde
surgem condutas que atingem valores
fundamentais e estruturantes da
nossa sociedade, que buscam
desconstruir as famílias brasileiras, a
moral e os bons costumes. Daí a
necessidade de valorizarmos ainda
mais o papel da Igreja” aﬁrmou a
Missionária durante pronunciamento
na Câmara de Vereadores do Recife.

‘‘

e uma honra para mim
ter sido a vereadora
mais votada do recife. O
~
trabalho nao para!

‘‘

500

“Com o ﬁm do primeiro ano do meu segundo mandato, tenho a alegria de ser
reconhecida pelo meu trabalho efe vo em prol do Recife. Os números falam por
si. Só este ano foram aproximadamente 1100 requerimentos aprovados, 85
pronunciamentos realizados e mais de 20 de Leis, Decretos Legisla vos e
Resoluções sancionados e promulgados. Com os requerimentos, cerca de 90
bairros da cidade foram contemplados com melhorias, entre elas: limpeza de
canaleta, troca de lâmpadas, reforço na segurança e reabastecimento de
medicamentos nos postos de saúde. Também promovi, nesses doze meses de
mandato, 10 Reuniões Públicas. Destaco, especialmente, audiência pública
sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deﬁciência.”
Vereadora Missionária Michele
Dezembro de 2017

MICHELE COLLINS É A PRIMEIRA MULHER A PRESIDIR
SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES DO RECIFE
Por ser a vereadora mais
votada nas eleições de 2016,
a Missionária Michele Collins
presidiu a sessão solene de
instalação da 17ª Legislatura,
que aconteceu no dia 1º de

janeiro de 2017, na Câmara
Municipal do Recife. O evento
marcou a posse do Prefeito
Geraldo Júlio e dos 39
vereadores eleitos.

REUNIÃO COM A EQUIPE DA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS (SENAD), A RESPEITO
DE AÇÕES PARA NOSSA CIDADE

AÇÕES EM PROL DA MULHER
Ao longo do ano, a Missionária Michele participou de diversos debates do
grupo Mulheres de Visão, da ONG Visão Mundial. Destaque para o encontro
com Maria da Penha(foto) para tratar sobre violência contra a mulher. Ela
Também foi homenageada no centenário de Júlia Santiago, a primeira mulher
vereadora do Recife, e no Prêmio Mulheres que Inﬂuenciam, da IABV Ipsep

VEREADORA MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS É RECONDUZIDA À
PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Eleita mais uma vez como
presidente da Comissão de
Direitos Humanos e
Cidadania da Câmara
Municipal do Recife, a
vereadora vem cumprindo
um impor tante papel na
garantia dos direitos que toda
pessoa deve ter para viver
com dignidade, dando especial atenção às
pessoas com deﬁciência, usuários de
drogas e população em situação de rua.
Durante sua presidência em 2017, foram
ampliados os diálogos com vários públicos
e emitidos mais de 130 pareceres sobre

diversas matérias, o que coloca essa
comissão como uma das mais atuantes da
nossa cidade. O colegiado também tratou
sobre temas importantes, como demandas
da área das pessoas com doenças raras, o
cartão VEM Livre Acesso, políticas públicas
para juventude, entre outros.

FRENTE PARLAMENTAR
DE PREVÊNÇÃO A
VIOLÊNCIA E POLÍTICAS
DE DROGAS
A vereadora também é autora da
resolução de criação dessa
frente, que tem por ﬁnalidade
propor, discutir, insentivar,
acompanhar e ﬁscalizar
políticas publicas nessa área.

MERCADO DE TRABALHO - 200 RECIFENSES SE FORMAM EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES
A Vereadora Missionária Michele Collins participou da formatura de
200 concluintes de cursos proﬁssionalizantes oferecidos pelo
Programa Integra Recife, que é parte do Sistema Mais Recife de
Políticas sobre Drogas. Numa ação da SEPOD e SENAI, as turmas
foram formadas também por ex-usuários de drogas e pessoas em
situação de vulnerabilidade social.

MAIS DE 65 LEIS APROVADAS
A Missionária Michele
Collins conﬁrma sua
posição como uma
das parlamentares
que mais possui leis
aprovadas no Recife.
São mais de 65
normas de sua autoria
aprovadas durante
seus dois mandatos,
com destaque para a
Lei Nº 18.370/2017, que dispõe sobre a distribuição de
pulseiras de identiﬁcação em eventos infantis, com público
superior a 100 crianças, para garantir a segurança das
mesmas. Outra matéria importante foi a sanção da Lei Nº
18.409/2017, que cria no Recife o Serviço de Referência de
Doenças Raras, o qual vai oferecer gratuitamente um
espaço com proﬁssionais das mais diversas especialidades,
exames especíﬁcos e um apoio multidisciplinar que
proporcione atendimento integral às pessoas com doenças
raras e seus familiares. A vereadora também é autora de leis
nas áreas da cidadania, prevenção ao uso de drogas,
trabalhador, meio ambiente, direito do consumidor,
acessibilidade e segurança.

DIA INTERNACIONAL
DA FAMÍLIA MARCA
I N S TA L A Ç Ã O D A
F R E N T E PA R L A MENTAR EM DEFESA
DA FAMÍLIA E DA VIDA

+
LEIS, DECRETOS E
RESOLUÇÕES APROVADOS

A vereadora comemorou o Dia Internacional da Família com
reunião solene, que marcou também a instalação da Frente
Parlamentar em Defesa da Família e da Vida, presidida por ela.
A solenidade homenageou 22 personalidades que se
destacaram na defesa dos valores da família e receberam o
diploma ‘‘Amigo da Família’’.

Durante o ano, várias ações marcaram o mandato da
Missionária na área social. Michele propôs importantes
requerimentos como a nota de repudio contra o banco
Santander pela exposição artística envolvendo pedoﬁlia e
outros crimes, a solicitação ao Ministro da Educação que
retire as questões de gênero da Base Nacional Comum
Curricular, e o voto de protesto contra a revista Veja por matéria
que discriminava a comunidade evangélica. São vitórias de
quem defende a família e a vida dentro do poder legislativo.
Vereadora Missionária Michele Collins intermediou

Após várias viagens à Brasília, com o
intuito de desenvolver a política de
drogas da Cidade do Recife, a vereadora
Missionária Michele Collins intermediou
parceria entre o Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) e
a Prefeitura do Recife. A iniciativa, inédita
no Brasil, garante o apoio da organização
para o programa de prevenção ao uso e

abuso de drogas do município. O
termo de cooperação técnica
ﬁrmado pelo prefeito Geraldo
Júlio e o representante do
UNODC no Brasil, Francisco Cordeiro,
garante suporte ao poder público no
monitoramento do programa Mobiliza
Recife, que faz parte do Sistema Mais
Recife de Políticas sobre Drogas, que tem
como foco a prevenção ao uso e abuso
de drogas, o cuidado com os usuários e a
inserção social deles.

A Missionária Michele foi
contemplada no evento
Destaque Sindical 2017 da
Fecomercio Pernambuco. A
vereadora recebeu o troféu de
Parlamentar Amigo do
Comércio do ano. O evento
foi no Teatro Marco Camarotti,
do Sesc Santo Amaro.
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Leis da Missionária

Michele Collins

São mais de 65 Leis aprovadas no mandato da vereadora
Veja algumas delas:
Lei Nº 18.299/17 - Dispõe sobre a divulgação da
“Lei do Acompanhante” nas maternidades da
Cidade do Recife, que garante a parturiente um
acompanhante durante todo o período de
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
Lei Nº 18.320/17 - Cria o selo "Adote uma
criança ou adolescente em situação de
vulnerabilidade no Município do Recife”,
atribuído a todas as empresas situadas no Recife
que contribuírem para a promoção da educação
de crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade.

Lei Nº 18.365/17 - Obriga as ins tuições de
ensino público e privado do Município do Recife
d e m a nte re m ca d a st ro d e c r i a n ça s o u
adolescentes regularmente matriculados que
necessitam de remédios a serem ministrados no
horário le vo, garan ndo o acesso aos
medicamentos no horário correto, evitando o
agravamento da doença ou o resultado do
tratamento.
Lei Nº 18.380/17 - Dispõe sobre a des nação de
pelo menos 5% das vagas para adolescentes e
jovens com deﬁciência nos contratos de
aprendizagem ﬁrmados por órgãos e en dades
do Município.

Lei Nº 18.370/17 - Os organizadores de eventos
infan s na Cidade do Recife, com es ma va de
público superior a 100 (cem) crianças, deverão
oferecer, obrigatoriamente, pulseira de
iden ﬁcação para ﬁns de garan r a segurança das
mesmas, facilitando a localização de seus
responsáveis.
L e i N º 1 8 . 4 0 9 / 2 0 1 7 - D i s p õ e s o b re a
implantação, na Cidade do Recife, de um Serviço
de Referência de Doenças Raras que será
responsável pela prestação de serviços
especializados, garan ndo o acesso ao
diagnós co e aos tratamentos necessários aos
cidadãos que possuam algum po de doença
rara.
Lei Nº 18.388/17 - Estabelece condutas a serem
adotadas na Polí ca Municipal de Atendimento
às Pessoas com Transtorno Invasivo do
Desenvolvimento – Au smo, a exemplo da
divulgação de informações sobre o au smo e os
cuidados que essa condição demanda.
Lei Nº 18.309/2017 - Implanta na cidade do
Recife o Programa de Prevenção e Combate às
Doenças Renais Crônicas, responsável deﬁnição
de estratégias que obje vem a prevenção, o
diagnós co precoce e o tratamento de pacientes
com doenças renais crônicas, entre outras.

Conheça todas as nossas Leis e proposições nos canais de comunicação:
www.michelecollins.com.br

missionariamichelecollinscollins

81 99135 0239

DIA DAS

CRIANÇAS
O Ministério Recuperando Vidas com
Jesus, que também é uma iniciativa da
Missionária Michele, reuniu cerca de
20 mil pessoas no Parque Dona Lindu.
Mais de sete mil crianças foram
cadastradas e identiﬁcadas,
participando do Dia da Alegria, com
brincadeiras e outras atividades de
lazer.

SARAVIDA RECEBE
EQUIPE DA ONU
A vereadora acompanhou a
Organização das Nações Unidas
(ONU), em visita à nossa cidade,
quando esteve na sede feminina da
Saravida. A instituição foi
referenciada pela organização como
um modelo exitoso de acolhimento de
mulheres no Brasil. A organização
atendeu mais de 40 mil pessoas em
todas as suas atividades. O PAI –
Programa de Acolhimento Intensivo,
p o r exe mp l o , a c o l h e u 11. 3 8 0

Projeto idealizado pela vereadora Missionária
Michele Collins, e seu esposo, deputado Pastor
Cleiton Collins, a Sociedade Assistencial Saravida,
que trabalha na recuperação de usuários de drogas,
completou 14 anos em 2017. Com a missão de
promover uma sociedade livre de álcool e outras
drogas, a comemoração aconteceu com uma festa

A Missionária Michele Collins aumentou seus canais de comunicação.
Além do seu site e suas redes sociais, agora a vereadora possui um
número de WhatsApp para o contato com o povo recifense. Através desses
meios o gabinete realizou mais de 40 mil atendimentos em 2017.

Eu, meu esposo, pastor Cleiton Collins e minha família
desejamos um 2018 repleto de bençãos, com fé em Deus!

pessoas, homens e mulheres com
necessidade urgente. A iniciativa é
baseada no programa de
comunidade terapêutica, no qual
instituições oferecem apoio a
pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou
dependência de drogas. Nas
unidades da Saravida, as atividades
não param. Os acolhidos participam
de inúmeras atividades, desde o
amanhecer ate o anoitecer, recebem
seis refeições por dia e são atendidos
com muito amor, carinho dedicação e
proﬁssionalismo.

beneﬁcente, que teve como objetivo a reforma da
ala masculina e da área de marcenaria da
instituição. A festividade reuniu diversas
personalidades
.

Acesso o site e as redes sociais da Saravida para saber mais.
facebook.com/saravida
www.saravida.org.br

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
Siga minhas redes sociais
e junte-se aos mais de
250 mil conectados.
Site

www.michelecollins.com.br

Instagram

@missionariamichelecollinscollins

Facebook

missionariamichelecollinscollins

You tube
Whatsapp

Missionária Michele Collins
81 99135 0239
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