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Joel Ramos Nascimento nasceu em São Paulo Capital em 01 de Abril de 1964, foi o 
quarto de seis irmãos. Aos quatro anos de idade se mudou para o Jardim Santa Terezinha Rua 
Japaraná. 

Em 1970 se mudou para a Rua Martinho de Alboim nº 40, já no de 1982 foi morar na 
Rua Antonio Lombardo nº 273 em frente à praça, onde residiu até o ano de sua morte em 
1992. Estudou na E.E. Prof. Moacyr Campos (MOCAM). Começou a trabalhar aos 14 anos. 

Uma de suas paixões era o futebol, em 1983 fundou a Escolinha de Futebol de Salão 
Clube Atlético Jacaré, formado por garotos do bairro com idade entre 6 a 16 anos. Além de 
treinar seu time também era jogador do Grêmio Esportivo Independente que existe até hoje no 
bairro. 

O nome do foi dado em homenagem à empresa que ele trabalha e que patrocinava o 
time, pois faziam as chamadas capas Jacaré e forneceram o primeiro fardamento do time. 

Mesmo sem ter uma sede ou quadra própria para treinar seus jogadores, o treino 
ocorria na quadra da Escola Estadual Jorge Duprat Figueiredo, sempre rígido e exigente com 
seus jogadores tanto fora e dentro de seus treinos. 

Em 1991 ganharam o Campeonato Metropolitano em Jundiaí na categoria infantil, e foi 
nesse mesmo ano que começou a treinar o time Clube Atlético Carrão. Logo após sua morte o 
Clube Jacaré se desfez, mas Jacaré (apelido dado a ele por seus alunos e chamado assim por 
muitos) era e sempre será lembrado e conhecido por ser calmo, extrovertido, honesto, 
generoso e que nos deixou muitas saudades e lembranças 

Por essa razão, espero contar com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do 
presente projeto de Lei. 

 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/10/2021, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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