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PROJETO DE LEI Nº 098/2020 

 
EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
CAMPINENSE A CARLOS JOSÉ DA SILVA 
BOTELHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DECRETA: 
 

Art. 1º - Concede título de Cidadão Campinense a Carlos José da Silva 
Botelho.   

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande “Casa de 
Félix Araújo”, em 18 de junho de 2020. 

 

Pr. LUCIANO BRENO 

Vereador/PP 
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JUSTIFICATIVA: 

 
 Senhoras Vereadoras, 
 Senhores Vereadores, 
 
 

Carlos Botelho, uma história de amor por Campina Grande 

 

Carlos José da Silva Botelho nasceu em Recife - PE, no dia 08 de março de 

1970. Filho do comerciante Romeu da Silveira Botelho com a descendente de 

imigrantes portugueses Maria Balsemão da Silva Botelho, sempre carregou na veia o 

sangue de uma família empreendedora.  

Ainda jovem trabalhou juntamente com o pai e os irmãos Romeu e Augusto no 

comércio recifense. Porém, aos 23 anos, em 1993 conheceu a campinense Hardiluzia 

Xavier Botelho, por quem se apaixonou e com quem se casou pouco tempo depois.  

Por Hardiluzia, Carlos resolveu largar tudo na capital pernambucana para 

investir e fixar moradia em Campina Grande-PB. Já morando na Rainha da Borborema, 

tiveram três filhas: Hamayana, Stefanie e Ingrid Botelho. São avós do pequeno Henry.  

Com formação acadêmica nas áreas de administração e marketing e com MBA 

em Gestão de Negócios, Botelho trilhou os caminhos necessários para se tornar um 

empreendedor de sucesso em Campina Grande e em outras regiões do país. 

Através da sua dedicação e principalmente o amor com o qual desempenha todo 

o trabalho que lhe é designado, ele conseguiu alçar novos rumos e investiu em uma 

fábrica de semijoias na cidade de Limeira – SP, estendendo a distribuição no Estado da 

Paraíba e em outros endereços do Nordeste. 

Atualmente com 50 anos de idade, Carlos Botelho vive há 27 anos em Campina 

Grande e hoje investe no mercado imobiliário, bem como, atua como executivo de 

negócios, atraindo novos investidores para a cidade e assim, colaborando para a geração 

de emprego e renda no município.  

Iniciou-se no movimento lojista no ano de em julho de 1994, quando se filiou à 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL-CG), maior entidade de 

representação lojista do Estado da Paraíba e uma das mais fortes do interior do 

Nordeste. Membro da diretoria executiva da entidade, Botelho sempre se destacou por 

defender os interesses da classe empresarial e por valorizar o comércio da cidade.  

Em 2018, com o licenciamento temporário do presidente José Artur Melo de 

Almeida, presidiu por alguns meses a CDL Campina Grande. O pouco tempo não foi 

obstáculo para realizar diversas ações de valorização do comércio campinense, como a 

edição daquele ano da Liquida Campina, além de eventos voltados para trabalhadores 

do comércio e empresários do setor. 

Agora em 2020, volta a presidir a entidade em meio à pandemia do novo 

coronavírus. Seu maior desafio à frente da CDL é defender a continuidade da reabertura 

do comércio e lidar com as mudanças nos comportamentos dos consumidores e dos 

empresários provocadas pelo fechamento temporário das lojas.  Sempre atuante, tem 
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buscado diálogo com os setores competentes para atrair investimentos para a cidade e 

impulsionar a economia local.  

Para Botelho, Campina Grande é uma cidade fraternal e de pessoas acolhedoras. 

Aqui ele construiu sua família e conquistou grandes amigos. Costuma dizer que a 

Campina não é apenas uma cidade acolhedora, mas é também uma incubadora de 

grandes negócios. E vai além: está localizada em uma excelente região para logística e 

desenvolvimento dos negócios. 

Portanto, rogo a meus pares, aprovação deste Projeto de Lei, para que possamos 

prestar justa homenagem a este ilustre cidadão. 

  
  

   
 

Pr. LUCIANO BRENO 

Vereador/PP 


