ATA N° 014/2022
Aos dezenove (19) dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e
dois, na Sede do Poder Legislativo, foi realizada a primeira (1ª) Sessão
Solene, da Segunda Sessão Legislativa - 18ª Legislatura, da Câmara
Municipal de Lajeado. Presentes os seguintes Vereadores: Deoli
Graff, Paula Daiana Thomas, Alex Schmitt, Isidoro Fornari Neto,
Ederson Fernando Spohr, Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Ana
Rita da Silva Azambuja, Márcio Dal Cin, Sérgio Luiz Kniphoff, Carlos
Eduardo Ranzi, Antônio Marcos Schefer, Heitor Luiz Hoppe, Mozart
Pereira Lopes, Adriano Rosa dos Santos e Marcelo Xavier do Amaral.
Verificada a presença do número regimental o Senhor Presidente
Deoli Graff abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. O
Secretário da Mesa Vereador Alex Schmitt, leu um texto da Sagrada
Escritura. Na continuidade o Senhor Presidente lembrou o objetivo
da Sessão SOLENE: Entrega do Título de Cidadão Lajeadense aos
Senhores: CRISTIANO DICKEL, CARMELITO BECKER DELWING,
GILBERTO BECKER DELWING e JURANDY PRETTO. Convidou as
seguintes autoridades para fazerem parte da Mesa Oficial:
Homenageado Senhor CRISTIANO DICKEL, Diretor do Hospital
Bruno Born, Homenageados Senhores CARMELITO BECKER
DELWING, GILBERTO BECKER DELWING; Homenageado Senhor
JURANDY PRETTO; e o Senhor HENRIQUE REALI, Procurador do
Município, representando o Poder Executivo Munuicipal. O Senhor
Presidente fez uma saudação as demais autoridades presentes ou
representadas, dirigentes de entidades, secretários municipais,
família dos homenageados, imprensa e público em geral e convidou
a todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Solicitou ao
Secretário da Mesa para fazer a leitura da Mensagem Justificativa do
Projeto de Lei concedendo o Título de Cidadão Lajeadense ao Senhor
CRISTIANO DICKEL e convidou o Vereador Alex Schmitt,
proponente da homenagem para fazer uso da palavra: Destacou não
só os méritos de atuação do homenageado, como também as
competências técnicas e virtudes como Ser Humano. “As pessoas que
tem como mola propulsora um nobre propósito tendem a deixar
também um importante legado”. Prosseguindo o Senhor Presidente
convidou o Senhor CRISTIANO DICKEL para seu pronunciamento:
“Momento especial que sempre vai levar na memória devido ao
orgulho que sente. Disse que o momento da pandemia foi triste e
muitas vezes assustador, mas no âmbito profissional deixou uma
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satisfação por ter tido a capacidade de salvar muitas vidas. Senhor
Presidente Deoli Graff convidou a Mesa Diretora, Senhor Henrique
Reali, representante do Poder Executivo, para fazer a entrega oficial
do Título de Cidadão Lajeadense ao Senhor Cristiano Dickel.
Solicitou ao Secretário da Mesa para fazer a leitura da Mensagem
Justificativa do Projeto de Lei concedendo o Título de Cidadão
Lajeadense aos Senhores CARMELITO BECKER DELWING E
GILBERTO BECKER DELWING. Vereador Deoli Graff, proponente
da homenagem fez uso da palavra: Destacou que um dos diferenciais
dos irmãos Becker Delwing é o jeito com que eles preparam o
alimento “com um olhar, com uma simpatia que conquistou uma
legião de amigos que se espalharam pelo mundo a fora”. Destacou
também o modo de divulgação “boca-a-boca”, já que há 50 anos atrás
não se tinha as facilidades da internet. A dupla se consolidou com
humildade nos dando uma lição de vida. Por isso são merecedores do
título. Os homenageados CARMELITO BECKER DELWING E
GILBERTO BECKER DELWING fizeram uso da palavra: Gilberto
atribuiu o sucesso ao atendimento igualitário, independente da classe
social, a qualidade do produto, e ao esforço da dupla ao longo desses
50 anos. “Saímos do nada e construímos tudo sem fazer bobagem.
Hoje estamos muito satisfeitos”, agradeceu. Carmelito disse que no
início recebeu apoio do pai para abrir o negócio. Entre os segredos
para prosperar no comércio, é nunca vender fiado. Ao logo dos anos
e com muito construíram patrimônio. E hoje só tem a agradecer a
Lajeado e todos de fora que quando voltam a Lajeado prestigiam o
cachorro quente. Senhor Presidente Deoli Graff convidou a Mesa
Diretora, Senhor Henrique Reali, representante do Poder Executivo
Municipal para fazer a entrega oficial do Título de Cidadão
Lajeadense os Senhores CARMELITO BECKER DELWING E
GILBERTO BECKER DELWING. O Secretário da Mesa procedeu a
leitura da Mensagem Justificativa do Projeto de Lei concedendo o
Título de Cidadão Lajeadense ao Senhor JURANDY PRETTO. O
Vereador Mozart Pereira Lopes, proponente da homenagem fez uso
da palavra: Divido com meu colega Rodrigo Conte a homenagem ao
Jurandy. Segundo ele, falar do homenageado é muito tranquilo.
Resumiu sua trajetória profissional. Lembrou com carinho da
infância, quando que foi seu aluno na escolinha de futebol. Descreveu
o professor com disciplinador, formador de cidadão e também
destacou seu trabalho junto ao CIEP do Santo Antônio. Ressaltou que
ele mantém uma escolinha há 47 anos onde já passaram
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aproximadamente 4 mil crianças. Sendo um dos projetos mais
longevos do país, história que já lhe rendeu um livro. O Senhor
Presidente convidou o homenageado Senhor JURANDY PRETTO,
para seu pronunciamento: Nunca imaginou tal homenagem pelo
trabalho junto à comunidade. Falou sobre sua trajetória profissional
ao longo desses 50 anos, professor, treinador, diretor de colégio, e
coordenador do projeto de futebol do CTC. Pessoalmente tem como
ação ter amor a profissão, e atuar com ética e compromisso
profissional. Por fim, agradeceu aos proponentes pela iniciativa e aos
demais vereadores que aprovaram a homenagem. Senhor Presidente
Deoli Graff convidou a Mesa Diretora, Vereador Mozart Pereira
Lopes, Senhor Henrique Reali, representante do Poder Executivo
Municipal para fazer a entrega oficial do Título de Cidadão
Lajeadense ao Senhor JURANDY PRETTO. Prosseguindo fez uso da
palavra em nome da Bancada do PSDB a Vereadora Paula Daiana
Thomas que parabenizou os homenageados que segundo ela
deixaram marcas em diferentes áreas de atuação. Agradeceu a cada
um pela contribuição a cidade e desejou vida longa aos trabalhos e
projetos a diante. Em nome da Bancada do PT o Vereador Sérgio Luiz
Kniphoff fez seu pronunciamento, dizendo que foi aluno do Jura,
cliente do Carmelito e que suas histórias se misturam. Mas, fez
menção especial ao Cristiano, pelo trabalho junto ao HBB que
atendeu a comunidade com eficiência num momento de grande risco
como na pandemia. Parabenizou a todos pelo que representam para
a história de Lajeado. Vereador Heitor Luiz Hoppe fez uso da palavra
em nome da Bancada do PP que destacou os méritos de cada
homenageado. Resumiu Cristiano como competente, ousado e
corajoso na atuação junto ao comitê de Crise da Prefeitura, tornando
Lajeado uma referência para outros município, estado e país. Jurandy
cumpriu com excelência seu papel como professor, incentivador das
crianças e jovens por onde passou. Através do esporte formou
cidadãos. Carmelito e Gilberto, vendem qualidade com humildade e
profissionalismo fazendo com que suas histórias se confundissem
com a de Lajeado. Em nome da Bancada do MDB se pronunciou o
Vereador Marcelo Xavier do Amaral: Disse que falar dos 4
homenageados era fácil já que sofreu na pele e foi atendido no HBB
na época da pandemia e foi muito bem atendido. Ressaltou que
Cristiano é merecedor mas que atrás dele tem uma equipe bastante
competente. Gilberto e Carmelito fazem o melhor cachorro-quente do
Brasil e até do mundo. Pode ser considerado patrimônio
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gastronômico da cidade. Destacou que os irmãos nunca foram
gananciosos. Jurandy merece destaque numa época em que as
crianças só pensam em celular sua profissão deve ser honrada por se
tratar de saúde. Em nome da bancada do MDB parabenizou a todos
os homenageados. Na continuidade o Senhor Presidente convidou o
representante do Poder Executivo Municipal, Senhor Henrique Reali
para fazer uso da palavra: Dia de muita alegria. Na homenagem se
eleva líderes, pessoas da comunidade que fizeram a diferença e que
deixaram um legado gravado na memória de todos nós. Legado de
educação, carinho, amizade por Jurandy que também é seu padrinho
de casamento. “Em nome do meu padrinho eu homenageio os
demais”. Cristiano, parceiro da Administração Municipal, que deu
“match”. Beto e Carmelito, o melhor lanche de Lajeado, desde
pequeno e que atualmente os meus filhos também aproveitam e
saboreiam o lanche do Beto. Em nome do Governo eu parabenizo os
homenageados e agradeço a oportunidade de estar aqui
representando. Senhor Presidente agradeceu a Mesa Diretora,
autoridades
mencionadas
no
protocolo,
familiares
dos
homenageados, demais pessoas presentes a Sessão Solene e encerrou
os trabalhos da Presente Sessão Solene, invocando a proteção de
Deus. E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Vice – Presidente e
Secretário da Mesa. Lajeado, 19 de abril de 2022.

Alex Schmitt
Secretário

Paula Daiana Thomas
Vice-Presidente

Deoli Graff
Presidente
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