
ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada  no  dia  14  de  novembro  de  2008,  de  entrega  do  “Título  de  Cidadão 
Biritibano” ao senhor Araken Simões.

Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro do ano de dois mil e 
oito,  na  sede  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  situada  à  Rua  João  José 
Guimarães, nº. 125 – centro desta cidade e Município de Biritiba Mirim, Estado de São 
Paulo, presentes os Senhores Vereadores em exercício nesta 10ª Legislatura, e que se 
reuniram no Plenário “Vereador João Suharo Makiyama”, para a realização da Sessão 
Solene, onde foram convidados todos os senhores Vereadores na Sessão Ordinária do 
dia 10 de novembro de 2008. Assumiu a direção dos trabalhos, a Senhora Vereadora 
ERICA  DE  QUEIROZ,  Presidente  da  Câmara  que  convidou  a  mim,  Vereador 
MARCELO SILVEIRA MISTRONI, 1º Secretário, para os trabalhos de secretaria da 
Mesa  Diretora.  Instalada  a  Sessão,  a  senhora  Presidente  solicitou  que  fosse  feita  à 
chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal.  Feita 
esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas dos presentes, apostas às fls. 188 do 
livro nº. IX de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, 
apurou-se que havia o comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constatou-
se a ausência dos Nobres Vereadores Benedito Donizete de Almeida, Carlos Alberto 
Taino Junior, José Maria de Siqueira Junior, Reinaldo Pereira e Wellington Medeiros de 
Assunção. Havendo quorum legal, a senhora Presidente, invocando a proteção de Deus, 
nos termos regimentais, declarou aberta a presente Sessão Solene. A senhora Presidente 
solicita ao Vereador Fernando que faça adentrar ao Plenário o homenageado, senhor 
Araken Simões, a sua esposa Mirian Catarina Beraldo Simões, as filhas Rosângela e 
Renata,  o  genro  Benedito  Donizete  Alves  e  as  netas  Marcela  e  Manoela  para 
acompanharem aos trabalhos da Sessão Solene. Após, a senhora Presidente solicita ao 
Vereador Fernando que acompanhe os Vereadores eleitos para a próxima Legislatura, 
senhor  Julio  e  senhor  Caetano  para  que  adentrem   ao  Plenário  e  acompanhem  os 
trabalhos juntamente com os demais Vereadores. A senhora Presidente convida a todos 
a ouvir o Hino Nacional. Após o Hino Nacional, a senhora Presidente solicita ao 1º 
Secretário que faça a leitura do Decreto Legislativo nº. 004/2008, que “Dispõe sobre a 
concessão  do  título  de  ‘Cidadão  Biritibano’  ao  senhor  Araken Simões,  e  dá  outras 
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providências.”,  bem  como  da  justificativa  da  honraria.  Após  a  leitura,  a  senhora 
Presidente solicita ao autor do Decreto Legislativo, Nobre Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni que faça a entrega da placa do  “Título de Cidadão Biritibano” ao senhor 
Araken Simões. A senhora Presidente solicita ainda que o Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni faça a entrega de uma singela homenagem à esposa do homenageado, senhora 
Mirian  Catarina  Beraldo  Simões.  Feitas  as  entregas  de  homenagens,  a  senhora 
Presidente  concede  a  palavra  ao  homenageado,  o  senhor  Araken  Simões:  “Em 
primeiro lugar, boa noite a todos, o meu agradecimento a todos os meus amigos e a  
todos  aqueles  que  contribuíram para  que eu  recebesse  essa  homenagem.  Eu estou  
muito emocionado e gostaria de falar uma coisa aos senhores: são 36 anos de Biritiba,  
mas há muito tempo que eu adotei a cidade de Biritiba Mirim como minha terra natal.  
Meu  muito  obrigado  a  todos.”  Terminada  a  palavra  do  homenageado,  a  senhora 
Presidente concede a palavra aos senhores Vereadores que queiram utilizá-la. Com a 
palavra, o Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Quero parabenizar o senhor  
Araken Simões e toda sua família, que são influentes na cidade, e como foi dito, ele  
sempre foi favorável ao progresso de nossa cidade e que o ajudou muito e ajuda ainda  
sempre. A família dele sempre ajudou muito a cidade e serve de exemplo para o nosso  
município. Agradeço a presença de todos vocês e de terem escolhido Biritiba como o  
lugar  para  morar.  Obrigado  senhor  Araken.”  Com a  palavra,  o  Nobre  Vereador 
Fernando Henrique Bolanho:  “Boa noite ao homenageado, a sua família e a todos  
presentes.  Como  o  professor  Jarbas  acabou  de  dizer,  sentimo-nos  também  
homenageados por estar aqui neste momento homenageando uma pessoa que muito fez  
e que muito faz por nossa cidade. Como ele mesmo disse, ele está há 36 anos em nosso  
município e isso é uma vida, na verdade eu não tinha nem nascido quando o senhor  
chegou aqui. Então, tenho somente a agradecê-lo e também a toda a família Simões  
que muito contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade de um modo geral,  
quero agradecer a vocês por existirem e por adotarem a nossa cidade que precisam de  
pessoas como vocês. Muito obrigado e boa noite.” Com a palavra, o Nobre Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni: “Boa noite a todos, Nobres Pares, novos Vereadores que  
estarão a partir do ano que vem concedendo essas honras que são muito importantes  
ao nosso município. Espero que nos quatro anos que vocês vão enfrentar aqui nesta  
Casa, terão muitas horas de nervoso, tristes, mas muitos momentos alegres como este  
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aqui  hoje.  Boa  noite  munícipes  presentes,  senhor  Araken,  minha  família.  Senhor  
Araken: a sua história se iniciou em Biritiba Mirim em 1972, quando comprou um  
posto  de  gasolina  fechado  e  com dívidas  a  serem  cumpridas  com a  então  extinta  
PetroMinas. Com muita luta, junto com a sua esposa Mirian e suas filhas Renata e  
Rosangela, foram  construindo a sua vida nessa cidade que os acolheram. Pessoas, que  
hoje não estão mais conosco, os ajudaram muito nessa caminhada, como o nosso avô  
Silvio  Beraldo,  sogro  do  senhor  Araken  que  o  ajudou  a  regularizar  toda  a  
documentação de sua empresa, os amigos Otávio do Prado, Carlos ‘Turco’, ‘Zezé’,  
dentro outros que deve estar felizes por esta festa aqui hoje. Por esses 36 anos de vida  
em Biritiba Mirim, o homenageado presenciou e participou de muitas modificações que  
ocorreram,  algumas marcadas  na história  de  nosso município.  Iniciando com uma  
empresa  e  dois  funcionários,  e  hoje  são  39  funcionários  em suas  cinco  empresas,  
participando  ativamente  no  progresso  de  nosso  município.  Pai  exemplar  e  marido  
dedicado, nunca deixou de viver em função de sua família. O senhor Araken, em sua  
vida toda foi um batalhador, não se entregando às adversidades da vida. Com a perda  
de seu pai em um acidente trágico numa olaria, que foi seu último trabalho antes de vir  
para Biritiba Mirim. Mas esta noite é de alegria e é por isso que hoje estamos aqui  
para parabenizar e lhe entregar este Título que reconhece o grande feito que o senhor  
fez  por  Biritiba  Mirim.  Os seus  amigos  e  familiares,  tenho  certeza  que hoje  estão  
transbordando de alegria por este reconhecimento desta Casa de Leis, que faz justiça  
com esse Título de Cidadão Biritibano. Eu gostaria de agradecer ao senhor, por ter em  
1990 me acolhido como o seu genro quando eu comecei a namorar com a Renata, em  
1993 ter me acolhido em sua casa quando eu vim morar aqui e trabalhar com vocês na  
Casa Lotérica, por ter me apoiado em todos os momentos, nas nossas construções, nas  
nossas  novas  empresas,  na  minha  vida  política,  porque  se  hoje  estou  aqui  como  
vereador é porque o senhor, primeiro de todos, abriu a porta de sua casa para me  
receber e o senhor disse que eu seria bem vindo se eu tivesse três qualidades, e hoje  
com 18 anos de vivência junto com o senhor, acho que eu consegui alcançar essas três  
qualidades. Então, o meu muito obrigado e esse Título de Cidadão é uma forma de  
reconhecimento por tudo que o senhor faz, não só por Biritiba Mirim, mas por minha  
pessoa  também.  Obrigado  a  todos.”  A  senhora  Presidente  concede  a  palavra  aos 
familiares  ou  algum  convidado  que  queira  utilizá-la.  Com  a  palavra,  a  neta  do 
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homenageado, Manoela: “Vovô, muito obrigada e parabéns.” Não havendo mais nada 
a  ser  tratado,  a  senhora  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  os  presentes  e 
declarou encerrada a Sessão Solene e de tudo o que, para constar foi preparada esta Ata 
pela Secretaria da Câmara, a qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

                         MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário
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