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Helio Begliomini1 
 
Marco Aurélio de Almeida Cunha, mais conhecido por Marco Aurélio Cunha ou 

pelo acrossílabo “MAC”, nasceu na capital paulista em 28 de fevereiro de 1954. É filho 
de João Solano Cunha e de Antonia de Almeida Cunha. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro 
(Unisa) em 1978. Especializou-se em medicina esportiva pela Escola Paulista de 
Medicina (EPM), hoje, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Fez também 
residência em ortopedia e traumatologia no Hospital Matarazzo (1982-1983). 

Iniciou suas atividades em medicina esportiva como estagiário do Departamento 
Médico do São Paulo Futebol Clube (SPFC) em 1979, que, posteriormente efetivado, 
tornou-se responsável pelo departamento até 1990. Nessa ocasião teve condições não 
somente de conviver com excelentes jogadores do futebol brasileiro, mas também de 
participar da modernização da estrutura e gestão desse clube, culminando com 
excelentes resultados nos anos de 1990. 

Em seguida atuou no Clube Atlético Bragantino ao lado do então treinador 
iniciante Wanderley Luxemburgo, conquistando o Campeonato Paulista de 1990. Em 
1991, ao lado de Carlos Alberto Parreira, obteve nesse clube o segundo lugar no 
Campeonato Brasileiro. 

Transferiu-se subsequentemente para o Guarani Futebol Clube de Campinas (SP, 
1992-1993), onde conviveu com Luizão, Edílson e Amoroso, jovens jogadores que 
despontariam no futebol nacional. 

Em 1994 teve início a uma nova experiência. Tornou-se consultor médico e de 
gestão da Parmalat do Brasil, contribuindo com a ascensão do Esporte Clube Juventude 
de Caxias do Sul (RS) para a Séria A do Campeonato Brasileiro, assim como com a 
Sociedade Esportiva Palmeiras (SP), que obteve o primeiro lugar no certame. 

                                                            
1 Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo o patrono é  

Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 
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Marco Aurélio Cunha (Figuras 2 e 3) acumulou igualmente experiência 
internacional na Ásia (1995-1996). Trabalhou por dois anos no promissor mercado 
futebolístico do Japão como consultor médico e esportivo das equipes Kashiwa Reysol 
e Verdy Kawasaki. 

Regressando ao Brasil em 1996, trabalhou como diretor de futebol do Coritiba 
Futebol Clube (PR). No ano seguinte foi diretor de futebol do Santos Futebol Clube 
(SP, 1997-1998), onde promoveu a modernização do Departamento de Futebol e a 
profissionalização na gestão, medidas que propiciaram a que o clube se sagrasse 
campeão da Copa Rio – São Paulo e da Taça Conmebol, organizada pela Confederação 
Sul-Americana de Futebol, além de mais tarde, ao surgimento de craques como Diego e 
Robinho. Subsequentemente foi diretor de futebol do Figueirense Futebol Clube (SC, 
1999-2000), obtendo sua passagem da 3a para a 2a Divisão do Campeonato Brasileiro2.  

  

  
Figuras 2 e 3 – Marco Aurélio Cunha. 

 
Marco Aurélio Cunha trabalhou por seis meses como superintendente do Avaí 

Futebol Clube (SC) e, em 2002, retornou ao SPFC, agora, como dirigente de futebol. 
Em sua gestão reformulou o Departamento Médico e criou o Núcleo de Reabilitação 
Esportiva Fisioterápica e Fisiológica (Reffis), contribuindo para que o clube retomasse a 
conquistas de expressão como a Copa Libertadores da América e a Copa do Mundo de 
Clubes da Fifa3 em 2005, assim como o tricampeonato brasileiro em 2006, 2007 e 2008. 

Toda essa atuação propiciou a que Marco Aurélio Cunha acumulasse grande 
experiência no cenário esportivo brasileiro, quer como médico quer como 
administrador.  

Em 2008, a convite do prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab4, filiou-
se ao Partido Democratas (DEM). Concorreu e  foi eleito vereador nas eleições 
municipais de 20085. Em setembro desse ano filiou-se ao Partido Social Democrático 
(PDS), assumindo a liderança da bancada na Câmara Municipal, à época com 10 
vereadores. Dentre as funções que exerceu foi vice-presidente da Comissão de Justiça e 
Defesa da Cidadania e membro da Comissão Parlamentar de Inquérito do Cine Belas 
Artes (CPI Belas Artes), criada para apurar irregularidades do processo de tombamento 
do edifício onde funcionou o cinema, na Rua da Consolação. 

Em 2011 deixou a superintendência do SPFC para se dedicar integralmente à 
Câmara Municipal de São Paulo, atuando como presidente da Corregedoria Geral. Foi 

                                                            
2 A profissionalização empreendida possibilitou que o Figueirense Futebol Clube obtivesse o 

vice-campeonato da Série B em 2001, ficando na Série A do Campeonato Brasileiro de 2002 a 2008. 

 
3 Fifa: Fédération Internationale de Football Association. 

 
4 Gilberto Kassab é o quinto de sete filhos de Pedro Salomão José Kassab (1930-2009), que foi 

membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. 

 
5 Obteve 38.421 votos, sendo o 19o candidato mais votado no ranking geral, e o 4o mais votado 

entre os “estreantes” no processo eleitoral. 

 



reeleito para mais um mandato na vereança em 20126, assumindo em janeiro de 2013, a 
condição de 1o vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo7. 

Marco Aurélio Cunha é casado e pai de três filhos: João Paulo, Luiza e Maria. 
Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 7 de março de 1997, galgando a 
condição de membro honorário desse sodalício. 

                                                            
6 Obteve 40.130 votos, sendo o segundo vereador mais votado do seu partido. 

 
7 Uma avaliação da Organização Não Governamental Voto Consciente, feita em 2012, escolheu 

Marco Aurélio Cunha como o 4o melhor vereador da cidade,  levando-se em consideração a relevância 

dos projetos apresentados. Na classificação geral ficou como o 8o melhor vereador da cidade entre os 55 

parlamentares. 


