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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 016/18 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Paulo Roberto Ferreira Camargo, o "Beto Zen", 

organizador da tradicional "Caminhada da Penha". 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Paulo Roberto Ferreira de Camargo, ilustre cidadão Votorantinense é ex-comerciante 

aposentado, casado com a senhora Ancilla Oliveira Campos Ferreira Camargo, tem dois filhos e 

três netos, e foi o criador deste maravilhoso evento, neste ano a Caminhada da Penha completou 

20 anos e aconteceu no último dia 8 de abril. 

 

Com o intuito de alcançar os mais diversos públicos, a tradicional caminhada a cada ano 

atrai mais devotos e adeptos, neste ano aproximadamente 1.300 pessoas participaram da 

caminhada. As equipes da Prefeitura Municipal dão sempre o apoio necessário, fazendo a 

manutenção e limpeza da Capela, situada no alto da Serra de São Francisco. 

 

Também são confeccionadas camisetas personalizadas, trocadas em diversos postos com 

o apoio de diversos patrocinadores de nossa cidade, nos quais os alimentos arrecadados são 

doados para entidades assistenciais, neste ano foram arrecadados cerca de três toneladas de arroz. 

 

As entidades beneficiadas este ano foram: os Vicentinos, a A.P.A.E., Casa de Belém, 

Asilo dos Velhinhos da cidade de Salto de Pirapora e Casa Mãe Marta da cidade de Alumínio. 

 

 O início da caminhada tem sua concentração às 4h da manhã na Paróquia São José (ao 

lado da fábrica Fiação Alpina). Após uma bênção às 4h30, os participantes seguem com destino 

a Serra de São Francisco, num percurso de cerca de 20 quilômetros, dividido entre asfalto e terra, 

ao chegarem sempre está previsto o início de uma missa campal em frente à Capela da Penha.  

 

O evento tornou uma tradição e foi incluída no roteiro turístico da cidade e da região. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de abril de 2018.  

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

“Mauro dos Materiais”  
Vereador 


