
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0447/2016 
O Decreto Nº 57.146 de 25/7/2016 institui o Programa Ruas de Memória que prevê a 

mudança progressiva de nomes de logradouros e equipamentos públicos municipais 
denominados em homenagem a pessoas, datas ou fatos associados a graves violações aos 
direitos humanos. 

Milton Tavares de Souza foi uma dessas pessoas que teve seu nome atribuído a um 
logradouro público no Parque Novo Mundo, subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme: Praça 
General Milton Tavares de Souza. Ele foi diretor do Centro de Informações do Exército (CIE) 
durante o governo Médici e nessa função, foi responsável pela política de eliminação física dos 
inimigos do regime. Em 1969, tornou-se também responsável pela organização dos DOI-CODI 
em todo o Brasil, e das operações Bandeirante e Marajoara. Esta última preparou o terreno 
para o desmantelamento da Guerrilha do Araguaia. Faleceu em 1981 e em 2003, uma Praça 
de São Paulo recebeu o nome do general. 

Trata-se de uma praça pavimentada e com rampas de skate, utilizada pelos jovens 
moradores da região como área de lazer e de prática do esporte. A proposta de mudança do 
nome para Praça Paulo Sella Neto, Tin Tin, como era conhecido, é uma homenagem que a 
população local quer prestar a esse jovem frequentador e skatista da praça cuja história de 
vida está muito ligada à comunidade e cuja morte precoce, causou grande comoção. Ao 
mesmo tempo, elimina o nome de um dos representantes da ditadura militar iniciada em 1964. 

Paulo Sella Neto nasceu em 29 de abril de 1997 em Londrina, PR e com 3 anos de 
idade veio para São Paulo, onde passou a morar na Vila Maria, perto da praça. Faleceu em 17 
de setembro de 2016 em consequência da queda que sofreu da ponte que passa sob a via 
Dutra, ao tentar pegar uma pipa. 

Desde cedo Tin Tin sempre teve vontade de praticar skate e ao juntar-se a um grupo 
de jovens frequentadores da praça, começou a buscar a evolução no skate e a mobilizar-se 
juntamente com o grupo da Praça, a procurar apoio e patrocínio. De acordo com depoimento 
de seus amigos, ele cuidava, amava e valorizava cada pedaço de grama que existe nessa 
praça que teve um papel muito grande em sua vida. Por essas razões, o nome Praça Paulo 
Sella Neto - Tin Tin, representará a todos que até hoje ajudam a cuidar da praça para que não 
seja só mais um logradouro abandonado em São Paulo. É a forma de homenageá-lo e de 
perpetuar sua memória. 
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