
     
           ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO 
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA EM HOMENAGEM AO TRABALHO REALIZADO PELA 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO, CONFORME DISPÕE 
REQUERIMENTO Nº 230/2018 DE PROPOSIÇÃO DO EXMO. SR. 
VEREADOR GUSTAVO SEFER.    
  

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Câmara Municipal de Belém, 
teve início esta sessão especial sob a presidência do vereador Gustavo Sefer. O presidente convidou a assumir seus 
lugares na composição da Mesa os senhores: Émerson Lima (presidente da Comissão da Liberdade Religiosa da 
OAB/PA), Antônio Pedro Martins (presidente do Centro Espírita Casa do Caminho), Selma Vieira Paixão 
(representando o Tribunal de Contas da União), Romeu Peres (vice-presidente do Centro Espírita Casa do Caminho), 
Miguel Almeida (diretor administrativo do Centro Espírita Casa do Caminho) e José Tomaz Maroja Sobrinho 
(coordenador do Centro Espírita Casa do Caminho). Composta a Mesa, o mestre de cerimônia convidou todos a ouvir, 
em atitude de respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da Guarda Municipal de Belém. 
Em seguida, discursou o presidente da sessão e compartilhou suas impressões sobre a visita que fez ao Centro 
Espírita Casa do Caminho. Apontou como principal característica daquele centro a forma acolhedora e humana com 
que recebe o grande número de pessoas em busca de cura espiritual. Assumiu depois a palavra o senhor Paulo Corrêa 
e relatou emocionado sua história de cura através da fé. Este fora diagnosticado com um câncer maligno no cérebro, 
não sendo o câncer eliminado por completo após o tratamento padrão com radioterapia. Buscou então ajuda no Centro 
Espírita Casa do Caminho, tendo sido finalmente curado. Miguel Almeida, em seu pronunciamento, registrou seu 
agradecimento, em nome do Centro Espírita Casa do Caminho, ao vereador Gustavo Sefer pela presente homenagem. 
José Tomaz Maroja Sobrinho compartilhou sua experiência pessoal no Centro Espírita Casa do Caminho em um 
momento difícil de sua vida. Em seguida, deram testemunho de sua relação para com os espíritos alguns membros da 
plenária. Posteriormente, o senhor Émerson Lima agradeceu o convite para representar a Ordem dos Advogados do 
Pará na presente sessão. Parabenizou então o Centro Espírita Casa do Caminho pelo trabalho social e espiritual 
desenvolvido. Em continuidade, o senhor Antônio Pedro Martins declarou que o grande homenageado na presente 
sessão é o senhor Jesus Cristo, a quem atribuiu grandes feitos mediúnicos como andar sobre as águas, dividir pães e 
curar paralíticos. Afirmou que a Casa do Caminho não faz distinção entre religiões ou pessoas durante os atendimentos 
naquele centro espírita. Dando prosseguimento à homenagem, foi entregue pelo vereador Gustavo Sefer o Diploma e 
Medalha "Organizações Rômulo Maiorana" à Associação Espírita da Casa do Caminho (representa pelos senhores 
Miguel Almeida, José Tomaz Maroja Sobrinho e Romeu Peres). Também foi homenageado com o Diploma e Medalha 
"Organizações Rômulo Maiorana" o senhor Antônio Pedro Martins Neto. Findas as homenagens, o presidente da 
sessão, vereador Gustavo Sefer, agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão às dez horas e trinta 
minutos. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da 
Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos vinte 
dias do mês de abril de 2018. 
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