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DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO SOLENE 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 
27 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

 

PRESIDENTE: JOSÉ DIMAS 
 

 
PRESENTE O VER. SÉRGIO CAMARGO 
 
 

Às 20h03min, o sr. Marcelo Nagaoka, cerimonialista, dá início à presente solenidade, 
especialmente convocada para outorga do Título de Cidadão Joseense ao dr. Marcelo 
Milone Silva, honraria esta concedida através do Decreto Legislativo de nº 6, de 7 de 
março de 2019, por proposta do ver. José Dimas, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à coletividade de São José dos Campos. Passou-se à composição 
da Mesa dos trabalhos, a qual ficou assim constituída: ver. José Dimas, autor da 
propositura que concede a presente honraria, que irá presidir a Mesa dos trabalhos; 
dr. Danilo Stanzani Júnior – secretário de Saúde de São José dos Campos, 
representando neste ato o prefeito Felício Ramuth; prof. dr. Luiz Antônio Vane – 
diretor-geral da Faculdade Humanitas; dr. Mário Fritsch Toros Neves – diretor da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 
dr. Vicente Odone Filho – prof. titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo; e sr.ª Margareth Macedo de Morais – vice-
presidente voluntária do Hospital Gacc Vale. O cerimonial registra e agradece a 
presença do ver. Sérgio Camargo; do sr. Aydano Carleial – presidente da Associação 
Aeroespacial Brasileira, representando neste ato o deputado federal Eduardo Cury; da 
sr.ª Iara Raquel Stanzani – diretora do Hospital de Clínicas Sul; do sr. Francisco de 
Assis Vieira Filho – diretor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo (CDHU); e do sr. Gutemberg Souza, representando o sr. 
Wagner – do Vale Sul. O sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, invocando a proteção de 
Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a presente sessão 
solene. Convidados pelo sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, os jovens Víctor Sanz Silva 
e Pietro Sanz Silva, filhos do homenageado, acompanham ao local reservado na Mesa 
dos trabalhos o dr. Marcelo Milone Silva e sua esposa, sr.ª Rosemary Dominguez 
Sanz, os quais são recebidos com uma salva de palmas. A seguir, os presentes, em 
pé, ouvem o Hino Nacional, interpretado pelo saxofonista Leandro Maia. A seguir, a 
ex-paciente Marciana Rosa Gonçalves da Silva assume como mestre de cerimônia. 
Manifesta-se da Mesa dos trabalhos o sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS. Manifestam-
se da tribuna, respectivamente, a cerimonialista, Marciana Rosa Gonçalves da Silva; o 
jovem Víctor Sanz Silva; o jovem Pietro Sanz Silva; e a sr.ª Margareth Macedo de 
Morais. A seguir, o cerimonial convida a todos para assistirem à exibição de um vídeo 
em homenagem ao dr. Marcelo Milone Silva. Ocupam a tribuna para se manifestarem, 
respectivamente, o dr. Mário Fritsch Toros Neves; o dr. Vicente Odone Filho; a sr.ª 
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Rosemary Dominguez Sanz; e o dr. Danilo Stanzani Júnior. Logo após, assume o 
cerimonial a ex-paciente Marina Ribeiro Gonçalves. A seguir, o sr. presidente, ver. 
JOSÉ DIMAS, procede à entrega do Título de Cidadão Joseense ao dr. Marcelo 
Milone Silva. Logo após, o gabinete do ver. José Dimas presta uma homenagem à sr.ª 
Rosemary Dominguez Sanz, entregando-lhe um arranjo de flores. A seguir, os filhos 
do homenageado, os jovens Victor Sanz Silva e Pietro Sanz Silva, entregam um mimo 
ao pai, dr. Marcelo Milone Silva. Ocupa a tribuna para se manifestar o dr. Marcelo 
Milone Silva. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, 
declara encerrada a presente sessão solene, agradecendo a presença de todos, e 
convida os presentes, em nome do homenageado, para uma recepção no hall de 
entrada da Câmara Municipal. Isto se deu às 21h43min. Para constar, lavrou-se esta 
ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-. 
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