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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 039/17 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Marcelo Alexandre Pires Correia “Mona”, que 

recebeu os prêmios Mérito Esportivo e o Prêmio Fioti que destinam-se a personalidades de 

relevância para o esporte de Votorantim ou do Brasil na 6ª Festa do Esporte no dia 30/03/2017, 

no Teatro Municipal “Francisco Beranger”.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Marcelo Alexandre Pires Correia, mais conhecido como “Mona”, nasceu em Votorantim, 

no dia 4 de junho de 1973, é um ex-futebolista brasileiro, que atuava como volante. Seu apelido 

foi inspirado em uma canção da banda Village People.  

 

Começou sua trajetória no Grêmio Sorocabano e, depois, teve uma passagem pelo São 

Bento, sendo levado para o São Paulo Futebol Clube, em 1987. Um dos destaques das categorias 

de base do Tricolor, ele foi considerado um dos melhores jogadores da Copa São Paulo de 

Futebol Júnior de 1992, quando seu time conquistou o vice-campeonato. 

 

Teve sua primeira oportunidade como titular em fevereiro daquele ano, contra o 

Bragantino, devido à suspensão do titular Sidnei, expulso na partida anterior. "É claro que eu 

fico um pouco nervoso, pois será a primeira vez que vou começar jogando”, declarou na época. 

 

Ele voltou à reserva para o jogo seguinte, mas foi escalado na estreia da Libertadores, 

contra o Criciúma, quando o técnico Telê Santana colocou em campo um time misto. O técnico 

elogiava sua eficiência, dizendo: "O futebol dele aparece pouco para a torcida, mas é muito 

eficiente". 

 

Pelo exposto, é que apresentamos esta singela homenagem ao Marcelo Alexandre Pires 

Correia, o “Mona”.  

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 11 de abril de 2017.  

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 
Vereador 


