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Visa o presente projeto de lei denominar Praça Padre Julio Campo Cantero, o espaço livre 
sem denominação, delimitado pelas Ruas Mercedes Lopes, Firmiano Cardoso e Avenida 
Governador Carvalho Pinto, no Distrito do Cangaiba. 
 
Nascido em 14 de fevereiro de 1936 em Peral de Arlanza, província de Burgos Castela, 
Espanha, filho de Efigênio Campo Grijelmo e Esperança Cantero Ortega, Padre Julio 
desde pequeno sentiu forte desejo de ser sarcedote, no que foi apoiado e estimulado pela 
família. 
 
Em 29 de junho de 1960 foi ordenado padre em Bilbao, província de Vizcaija, Espanha e 
já no dia 01 de agosto é nomeado vigário da Paróquia de Ortuella, onde permaneceu até 
04 de novembro de 1963 embarcando em seguida para o Brasil, estabelecendo-se em São 
Paulo. 
No dia 19 de março de 1964, toma posse na Paróquia Sagrada Família da Vila Domitilia 
na Penha, onde passou a desenvolver um delicado trabalho de evangelização. 
 
Entre muitos trabalhos que dinamizou, merecem destaque àqueles da Pastoral da Família 
desenvolvidos com os casais e seus tradicionais encontros e o trabalho no setor social, 
implantando e implementando creches, centro de juventude, tornando-se, desta feita, 
cidadão da maior importância aos moradores locais. 
 
O Padre Julio tornou-se pelas suas características filantrópicas e humanitárias, homem 
idolatrado pelos fieis e por vários segmentos sociais afetos a paróquia que por tantos anos 
dirigiu. 
 
Em 1985, retorna à Espanha para ficar próximo de sua mãe enferma, assumindo nesse 
período a Paróquia da Transfiguração do Senõr de São Salvador DeL Valle de Trápaga, 
Vizcaija. 
 
Em 30 de outubro de 1994, Padre Julio falece aos 58 anos de idade, deixando em seus 
fieis brasileiros, a gratidão a Deus por terem tido a oportunidade de conhecer aquele que 
atendeu ao chamado de Deus, com sentimentos de humildade e de inteira disponibilidade 
para o serviço da Igreja. 
 
Conto com o apoio dos Nobres Pares e para aprovação deste Projeto de Lei. 


