
 
PROJETO DE LEI CM Nº 043-01/2021 

 
Concede o Título de Cidadão Lajeadense aos 
irmãos Carmelito Becker Delwing e Gilberto 
Becker Delwing.  

 
MARCELO CAUMO, Prefeito de Lajeado, Estado do Rio 

Grande do Sul,  
 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:  
 

Art. 1º Concede o “Título de Cidadão Lajeadense” aos irmãos 
Carmelito Becker Delwing e Gilberto Becker Delwing, como 
reconhecimento ao empreendimento de sucesso dos estrelenses, na 
cidade de Lajeado, há quase 50 anos.  
 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.  
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de julho de 2021. 
 
 
 
 

Deolí Gräff 
Vereador (PP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
Apresentamos o Projeto de Lei concedendo o Título de Cidadão 

Lajeadense aos senhores Carmelito Becker Delwing e Gilberto Becker 
Delwing, como reconhecimento ao empreendedorismo de sucesso 
dos irmãos estrelenses, na cidade de Lajeado. 
 

Carmelito Becker Delwing, 76 anos, passou a infância no 
interior de Estrela, em Linha São Luís. Sua família tinha alambique e 
trabalhavam na agricultura. Na adolescência, veio para a cidade, 
Estrela, onde começou a sua trajetória profissional como auxiliar de 
indústria na área calçadista. Depois, foi garçom, faxineiro de hotel, 
auxiliar de cozinha, até que conseguiu ter seu próprio negócio na área 
da alimentação, um restaurante.  
  

O restaurante chama-se “Caiçara” e estava localizado na Rua 
Marechal Deodoro, ao lado da Praça do Chafariz, área central de 
Lajeado. Nesse período, seu irmão Gilberto Becker Delwing, 66 anos, 
também veio para Lajeado com o objetivo de trabalhar nesse 
restaurante. Com o passar dos anos, Carmelito repensou seu negócio 
e, assim, juntamente com Gilberto, no dia 15 dezembro em 1972, 
inaugurou uma lancheria, num trailer instalado junto à Praça da 
Matriz, no centro de Lajeado.  
  

Inicialmente o trailler funcionava próximo ao Colégio Estadual 
Presidente Castelo Branco, o Castelinho. No local agregava o 
movimento dos estudantes. A ideia de se estabelecer próximo a uma 
instituição de ensino foi do Carmelito, já vislumbrando boa procura 
por parte dos alunos. Num primeiro momento, o cardápio oferecia 
pastel e cachorro-quente. Aliás, até hoje, clientes lembram do recheio 
do pastel que continha, além de carne, um ovo cozido cortado ao 
meio.  
  

Pouco a pouco, o empreendimento foi fidelizando clientes, não 
apenas de Lajeado, mas de diversos municípios da região. 
Analisando as demandas de pedidos de lanche, Carmelito entendeu 
que deveria focar em um único produto, tendo escolhido o cachorro-
quente, que já tinha um público cativo, o que era atribuído ao sabor 



singular da maionese, especialmente produzida para essa 
finalidade. Mais adiante incluíram o xis no cardápio.   
  

O atendimento aos clientes foi realizado no trailler junto à praça 
da matriz até março de 2011. Depois dessa data, a empresa foi 
transferida para o outro lado da rua, passando a funcionar 
num prédio de propriedade da família. 
  

Em 2016 foi inaugurada uma unidade “Carmelito e Beto” em 
Estrela, onde foi instalado o trailler que, anteriormente, funcionava 
junto à praça. Em 2018, a cidade de Teutônia ganhou uma unidade 
“Carmelito e Beto”. Em 2019, foi inaugurada a fábrica de maionese do 
“Carmelito e Beto”, localizada no sítio de propriedade da família, em 
Linha São Luís, Estrela. Um dos ingredientes que diferenciam o 
lanche do Carmelito e Beto é a maionese. É pouco provável encontrar 
alguém que frequente o Carmelito e Beto e não faça questão de exaltar 
os atributos da maionese do local.   
 

Os irmãos Becker fundaram o negócio, que virou referência no 
Vale do Taquari. Muitas pessoas que visitam Lajeado aproveitam o 
famoso cachorrão do Carmelito e Beto.  
 

Este empreendimento faz parte da cultura gastronômica da 
cidade, divulgando e projetando o nome de Lajeado para os lugares 
mais longínquos de nosso país e também fora dele. Por esta história 
de sucesso que perdura por quase 50 anos, acreditamos que os 
empreendedores bem sucedidos, Carmelito Becker Delwing e 
Gilberto Becker Delwing, mereçam o reconhecimento da comunidade 
de Lajeado com a concessão do título de Cidadão Lajeadense.  

 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de julho de 2021. 

 
 
 
 

Deolí Gräff 
Vereador (PP) 

 
 


