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JUSTIFICATIVA 
 
 

Visa o presente Projeto de Lei, denominar Praça Manoel Poço, o espaço livre sem 
denominação delimitado pelas Ruas José de Alencar Castelo Branco e Costa Morgado, 
situado no bairro Siciliano, Distrito da Lapa. 
 
Nasceu em 17 de janeiro de 1929, em Promissão, município do Estado de São Paulo. Filho 
de João Poço Sanches e Isabel Parré Carrasco. 
 
Filho de sitiante que era, não poderia deixar de gostar da natureza e da criação de animais, 
mais que isso, era seu ardente apaixonado e protetor (seu hobby favorito era fazer 
montarias em animais em pelo). 
 
Sempre se destacou pela praticidade que conduzia sua vida e seus negócios. 
 
Foi sócio da então Sociedade Esportiva Pesca Salto de Avanhandava. 
 
Em 1946, veio com sua família a São Paulo, encantando-se pela cidade. Aqui, começou sua 
vida profissional no Sindicato dos Feirantes. 
 
Atuou com muito esforço na construção do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, pois 
acreditava que a cidade de São Paulo merecia ter um estádio à sua altura. 
 
Em 1962, fundou a M. Poço Veículos Ltda, famosa agência de automóveis da época, 
localizada na Rua Barão de Limeira. 
 
Casou-se com Marlena Jacob, com quem teve 4 filhos: Ana Silvia, Valeria Regina, Manoel 
Junior e João Carlos. 
 
Em 1969, no São Paulo Futebol Clube galgou diversos cargos, culminando com a Diretoria 
de Futebol, sob a Presidência de Laudo Natel, ora Governador de nosso Estado. 
 
Manteve-se nos bastidores do futebol como Conselheiro Vitalício do São Paulo Futebol 
Clube, até que recebeu novo convite para ser Diretor de Futebol pelo então Presidente 
Fernando Casal Del’ Rey. Culminando com a conquista do Campeonato Paulista em 1998. 
 
Faleceu em 05 de maio de 1999, vítima de disparos de tiros dos bandidos que estavam em 
fuga. 
 
Conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste projeto de lei. 


