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Expediente

O sexto número do Informativo do Acervo 
Histórico da Assembleia Legislativa traz 
novidades. A partir deste número, a seção 
Compromisso com a memória abordará a 
biografia de deputadas mulheres. Começaremos 
traçando a biografia e a trajetória política de 
Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, 
uma das primeiras mulheres a serem eleitas 
deputadas, em 1935. Abordaremos biografias de 
algumas deputadas que atuaram entre a década 
de 1930 até a Constituição de 1988.

Temos agora uma nova seção: Na Tribuna, 
que abordará como foi a repercussão na 
Assembleia sobre determinados assuntos. 
Nesta edição, veremos como os deputados 
se manifestaram sobre a atuação do Coronel 
Fontenelle como diretor do Departamento de 
Trânsito, em 1967. Fontenelle fez profundas 
alterações no trânsito da Capital e teve uma 
atuação bastante polêmica, chegando a furar 
pessoalmente os pneus dos carros estacionados 
em local proibido. 

Em Documento em Foco, continuaremos 
apresentando documentos produzidos pelo 
Conselho Geral da Província de São Paulo 
(1828-34), órgão que antecedeu à Assembleia 
Legislativa. Veremos um documento de autoria 
do então Conselheiro Padre 
Feijó pedindo ao Prelado 
da Diocese de São Paulo a 
liberação da abstinência do 
consumo da carne.

Boa leitura!

Editorial

Segunda sede do Legislativo Paulista
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Uma das primeiras deputadas eleitas para o 
Legislativo Paulista e a primeira mulher a assumir 
uma prefeitura no Estado de São Paulo, Maria 
Thereza Silveira de Barros Camargo, conhecida por 
D. Therezinha, nasceu em 1894, em Piracicaba, São 
Paulo, e teve uma trajetória pioneira na vida pública.

Oriunda de uma família de tradição política, 
Maria Thereza era neta do presidente Prudente de 
Morais, primeiro presidente civil eleito por voto 
direto. Seu mandato como deputada estadual não 
foi sua primeira experiência política. Após tornar-
se viúva do empresário limeirense Trajano de 
Barros Camargo, que morreu jovem, aos 40 anos 
de idade no ano de 1930, Maria Thereza assumiu 
todos os negócios do marido, incluindo empresas 
em Santos e Limeira e uma fazenda em Brotas. 

Com o auxílio do seu filho mais velho, 
Nelson de Barros Camargo, de apenas quinze 
anos, assumiu a direção da Indústria Machina 
São Paulo que, em 1931, constituiu sua gráfica 
própria, com equipamentos de um pequeno 
órgão de imprensa desativado, tornando-se uma 
das mais modernas e completas gráficas de todo 
o Brasil, na época. A Machina imprimia material 
de uso próprio, catálogos publicitários, boletins 
e outros. Merece destaque que, em 1932, Maria 
Thereza imprimiu os boletins da revolução 
constitucionalista, que eram vendidos em 
Limeira e região, colaborando com os soldados 
revolucionários, com impressão tipográfica em 
várias cores, e em policromia. 

À frente da Machina São Paulo, D. Therezinha 
participa ainda do esforço bélico da revolução, 
produzindo corpos de granadas de mão. Soma-se 
a isso o fato de haver prestado grandes serviços ao 
Curso de Enfermagem, ao Hospital do Sangue de 
Limeira e à Assistência às Famílias dos Voluntários, 
contribuindo com a campanha de fornecimento de 
roupas aos soldados que estavam no front.

Foi neste mesmo município que concentrou 
suas atividades políticas e sociais, mesmo antes de 
exercer cargos públicos, tendo fundado, inclusive,  

a Associação Cívica 
Feminina de Limeira. 

Outra realização 
de D. Therezinha foi 
a Escola Profissional 
Trajano Camargo, 
criada pelo governo 
do Estado em 1933, 
de acordo com seu 
pedido. A Machina 
São Paulo doou as primeiras máquinas para iniciar 
o funcionamento da escola.

Em reconhecimento à prestação destes serviços 
ao município e ao Estado, Armando de Salles, 
então interventor federal em São Paulo e futuro 
governador, nomeu Maria Thereza prefeita de 
Limeira por alguns meses em 1934, tornando-a 
a primeira mulher a assumir uma prefeitura no 
Estado de São Paulo, e uma das três ou quatro 
primeiras no Brasil inteiro.

Segundo a Câmara Municipal de Limeira, em 
seu governo, Maria Thereza calçou as ruas do 
centro de Limeira, então de terra, com o próprio 
dinheiro, uma vez que a prefeitura não tinha 
verba suficiente.

Em 1935, deixou a prefeitura ao ser eleita 
deputada estadual em São Paulo pelo Partido 
Constitucionalista, somando 223.091 votos, no 
total. Foi uma das duas únicas mulheres eleitas 
na ocasião, juntamente com Maria Thereza 
Nogueira de Azevedo.

Professora de formação, defendeu priorita-
riamente a Educação durante seu mandato 
legislativo. Assumiu a cadeira até 1937, quando 
a Assembleia Legislativa foi fechada e os 
partidos políticos extintos, em decorrência do 
Estado Novo.

Após o fim deste regime político, em 1945, 
segundo depoimento de sua neta Thereza 
Christina Rocque da Motta, D. Therezinha não 
se candidatou mais, porém permaneceu ativa na 
área pública, trabalhando sempre nos bastidores, 

Compromisso com a memória
Biografia da Deputada Maria Thereza Silveira de Barros Camargo

Deputada Maria Thereza Silveira de Barros Camargo
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acompanhando a vida política e cultural brasileira. 
Filiou-se ao PSD, junto com Ulysses Guimarães e, 
quando o partido se associou ao PTB, em 1948, 
ela apoiou Getúlio Vargas - que havia cassado 
seu mandato parlamentar em 1937 - durante sua 
campanha política pelo interior do Brasil para 
eleição à Presidência da República. 

Faleceu em 29 de julho de 1975, em São Paulo, 
onde foi residir definitivamente após 1960, aos 
81 anos de idade.

Discurso sobre 1932
Durante seu mandato, Maria Thereza 

participou da Assembleia Estadual Constituinte 
que promulgou a Constituição de São Paulo em 
09 de julho de 1935. Neste sentido, pedindo a 
reconstitucionalização do Estado, a parlamentar 
discorre sobre a data de 23 de maio de 1932, 
ocasião em que um confronto dos paulistas, 
que pediam maior autonomia estadual e uma 
constituição própria, com as tropas do Governo 
de Getúlio Vargas acabou matando quatro 
estudantes de São Paulo. 

Esse episódio originou o movimento 
conhecido como MMDC, que tinha esse nome 
por causa dos quatro jovens assassinados: Martins, 
Miragaia, Dráusio e Camargo. Um quinto jovem 
foi gravemente ferido e morreu meses depois, 
em agosto, Orlando de Oliveira Alvarenga.  
Meses depois, em 9 de julho, os revolucionários 
decidiram pegar em armas e convocar voluntários 
para o que ficou conhecido como Revolução 
Constitucionalista.

Nas palavras da parlamentar Maria Thereza em 
sessão legislativa: 

“O 23 de maio é, portanto, um dia que fala 
eloquentemente ao nosso civismo e que nos 
toca o coração, porque foi precisamente 
nessa data que os paulistas, num belo gesto 
de independência e de altivez, readquiriram, 
sob impulso indômito, sua autonomia, 
ineptamente sacrificada. 
Todavia, aves agoureiras do mal corvejavam 
sobre nós, buscando desviar-nos do 
rumo, prévia e cuidadosamente traçado, 

obrigando-nos, consequentemente, a 
levantar bem alto a nossa sagrada bandeira 
de reivindicações, que sintetizava os 
anseios de todos os brasileiros livres,  – 
reconstitucionalização. 
Dado o brado de alarme, o nosso povo, 
numa edificante e verdadeiramente 
maravilhosa transmutação, trocou as suas 
vestes de operário da grandeza comum, 
que lutava firmemente pela concretização 
de um ideal desde há muito acalentado e, 
envergando a túnica do soldado, marchou 
para o bom combate, para o combate da 
redenção, sem a qual não poderia haver 
progresso e prosperidade, escrevendo, com 
o heroísmo dos iluminados, sobre o solo 
da pátria angustiada, a página homérica de 
9 de julho de 1932.”
(discurso proferido na 33ª Sessão 
Ordinária do Poder Constituinte, 
realizada em 23 de maio de 1935)

Discurso sobre a autonomia política e 
financeira dos municípios

Ainda durante as discussões da Assembleia 
Constituinte, a deputada faz referência a sua 
experiência enquanto prefeita de Limeira para 
justificar suas posições sobre a organização política-
administrativa do Estado, discutindo a autonomia 
política e financeira dos municípios:

“Como prefeita que fui de um dos mais 
importantes municípios do estado, 
conhecedora, portanto, da atuação 
do Departamento de Administração 
Municipal, em todos os seus detalhes, 
venho discordar do ilustre deputado  
[SR. BENTO SAMPAIO VIDAL], já porque 
o Partido Constitucionalista inscreve em seu 
programa o princípio da autonomia ‘política’ 
e não ‘financeira’ dos municípios, já porque 
os resultados práticos obtidos no sistema 
atual não podem deixar de ser reconhecidos 
como superiores aos do regime de completo 
desamparo e que se encerrou com um 
déficit de cerca de 230.000:000$00 e uma 
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sobrecarga de erros administrativos, que 
tornam o prejuízo incalculável.
A autonomia política dos municípios, mas 
só esta, é que entrou para o programa do 
partido político a que o nobre deputado 
Sr. Bento Sampaio Vidal e eu estamos 
filiados. A autonomia financeira e irrestrita 
não figurou, nem podia ter figurado no seu 
programa, de vez que a própria bancada 
constitucionalista, na Câmara Federal, foi 
quem mais vigorosamente se bateu pela 
inclusão, na Carta Magna, do dispositivo 
que permite aos estados a criação de órgãos 
de assistência técnica e de fiscalização das 
finanças municipais.”
(discurso proferido na 36ª Sessão 
Ordinária do Poder Constituinte, 
realizada em 27 de maio de 1935)

Discurso sobre reivindicações femininas
Já nas sessões ordinárias ocorridas após o 

período constituinte, Maria Thereza utilizou seu 
mandato para discorrer sobre temas diversos, 
como a proposta de anexação do município de 
São Caetano do Sul à capital paulista, em 1935, 
de acordo com clamor de seus habitantes que se 
sentiam deixados à margem do desenvolvimento 
industrial.

Em mais de um pronunciamento, também em 
1935, a parlamentar defende o desenvolvimento 
da sericicultura no Estado de São Paulo, 
considerando que a indústria da 
seda poderia gerar uma grande 
fonte de renda e, inclusive, 
tendo apresentado projeto de 
lei autorizando o governo do 
estado de São Paulo a receber, 
em doação, terreno oferecido 
pela prefeitura de Limeira para 
a instalação de uma estação 
sericícola experimental.

Em setembro deste mesmo 
ano, Maria Thereza Silveira de 
Barros Camargo faz referência 
e enaltece a outra pioneira da 

representação feminina nas Casas Legislativas: 
Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada 
federal da história do Brasil, eleita pelo estado de 
São Paulo em 1934, que também ocupou seu cargo 
até o início da Ditadura do Estado Novo, quando 
Vargas fechou o Congresso Nacional.

 Diz a deputada Maria Thereza:
 “Refiro-me à fulgurante oração da Dra. 
Carlota Pereira de Queiroz, proferida na 
Câmara Federal, em 8 do corrente. 
Sr. Presidente, trata-se de uma obra de 
elevado valor, tanto na forma como no 
fundo, em que a insigne artista da palavra, 
soube, com o fascínio do seu primoroso 
talento, colocar a questão das reivindicações 
femininas em nossa pátria em seus justos e 
exatos termos. 
A preclara representante da mulher, no 
parlamento nacional, que teve a fortuna 
da primazia, no Brasil, de receber essa 
alta investidura, e que desempenha com 
a elegância e a superioridade dignas de 
uma paulista de escola (muito bem), acaba 
de focalizar, magistralmente, um problema 
de palpitante atualidade, e que deve, por 
todos os títulos, figurar também em nossos 
Anais, como jóia inapreciável de idéias 
cintilantes engastadas no ouro de lei de 
uma forma deslumbrante.”
(discurso proferido na 45ª Sessão Ordinária, 
realizada em 2 de setembro de 1935)

Deputada Maria Thereza na Assembleia (segunda fila do lado direito da foto)
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Documento em foco
Sobre o Conselheiro Padre Feijó e suas ideias: 
Abstinência de carne 

O Padre Diogo Antonio Feijó foi uma figura 
ímpar na história nacional. Exposto (abandonado, 
filho de pais desconhecidos) nasceu em 1784, foi 
criado por família abastada de São Paulo-SP. Tornou-
se Padre, professor e agricultor, radicando-se em Itu-
SP. Eleito Deputado por São Paulo para participar da 
elaboração da Constituição portuguesa, em Lisboa 
(1821), suas ideias pró-independência do Brasil lá 
manifestadas em discurso o tornaram ameaçado 
pela agitação contra os brasileiros separatistas que 
crescia em Lisboa. Essa situação o levou a fugir 
para a Inglaterra, de onde voltou ao Brasil após a 
proclamação da Independência, em 1822.

De volta à Província de São Paulo, foi membro 
da Câmara Municipal de Itu, depois Conselheiro 
(1828-1829) membro do Conselho Geral da 
Província de São Paulo, o primeiro estágio da 
representação direta dos cidadãos na administração 
das Províncias, criado em 1824 pela Constituição 
do Império. Este Conselho não tinha competência 
constitucional para legislar, somente examinar os 
problemas provinciais e propor à Assembléia Geral 
na Corte brasileira as soluções para as necessidades 
da Província a serem lá transformadas em leis.

 Já nesta época o Padre Feijó manifestava sua 
visão diferenciada da administração pública e 
mesmo da organização da Igreja, apresentando 
propostas avançadas para seu tempo.  

“...logo na abertura dos trabalhos [dos 
Conselhos Gerais] da primeira legislatura, um dos 
seus eminentes conselheiros, nada menos que o 
futuro regente do Império, o padre Diogo Antonio 
Feijó, organizou dois livros em separado [...] Um 
para o registro de projetos e propostas a serem 
feitas pelos conselheiros individualmente ou pelas 
comissões constituídas no Conselho, e outro para 
as representações. Esse material foi remetido às 
instâncias executiva e legislativa do governo central 
para a devida apreciação e aprovação [...]A questão 
da posse da terra foi alvo de detalhado projeto, 

também do padre Feijó”1 
Nas palavras de Paulo 

Cursino de Moura2:“E 
Feijó? Este foi positivo. 
Disse e fez. A estátua que 
o celebriza[va] no Largo 
da Liberdade, o cinzelou 
em trajes civis, Contra 
o celibato clerical, [...] 
invectivou a Santa Sé e 
amparou, com firmeza, todos os golpes da luta. 
Foram, nesse particular, vencidos.” 

Quando o Ato Adicional de 1834 reformou a 
Constituição do Império extinguindo os conselhos 
gerais e criando as Assembleias Legislativas 
Provinciais, já com poderes legislativos, o Padre 
Feijó foi eleito Deputado Provincial no primeiro 
biênio (1835-1836) e apresentou diversos projetos 
de ordem administrativa para a Província. 

Nesse período, Feijó exerceu outras funções, 
sendo a principal a Regência do Império em 1835. A 
Constituição de 1824  consentia  o exercício simultâneo 
desses cargos desde que não houvesse conflito entre 
os períodos de funcionamento de suas atividades.

Considere-se que em todo o período Imperial 
Estado e Igreja católica viviam em estreita união, 
expressa inclusive no texto constitucional e nos 
costumes, tanto que na administração pública a 
Igreja validava a elevação administrativa de uma 
povoação para o status seguinte, conforme seu 
crescimento em “fógos” (casas) e habitantes.  Isso 
ocorria primeiramente destinando padres para as 
igrejas construídas nas comunidades crescentes, 
depois criando Paróquias, fazendo os registros 
necessários à vida dessas comunidades. Nessa época, 
era na  Igreja que se registravam  os nascimentos, 
batismos, casamentos e falecimentos, propriedade 
de terras. Os padres exerciam controle espiritual  e 

1 Revista Brasileira de História, vol. 28, nº 55, páginas197-215, apud 
Marisa Saenz Leme, Dinâmicas centrípetas e centrífugas na formação do 
Estado monárquico no Brasil: o papel do Conselho Geral da Província de 
São Paulo.
2 Moura, Pulo Cursino de – São Paulo de Outrora (evocações da 
Metrópole  Livraria Itatiaia Editora, Editora da Universidade de São Paulo. 
1980 – página 44

Padre Diogo Antonio Feijó
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Resolução dos senhores conselheiros aquém se dirigirás diplomas com os competentes ofícios

petição em favor da liberação da abstinência do consumo da carne
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Na Tribuna
Repercussão entre os deputados a respeito do diretor de trânsito

A íntegra dos discursos dos deputados na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pode ser acessada física ou eletronicamente na 
Divisão de Acervo Histórico.
Os Anais do Império até os anos da década de 30 estão disponíveis para consulta física na Divisão de Acervo Histórico. Os Anais de 1869, 1870, 1872, 1873, 
1876, 1888 e 1889 já estão digitalizados e acessíveis na página: http://www.al.sp.gov.br/acervo-historico/base-de-dados/imperio/anaisImperio.htm
As ementas dos discursos pós-47 estão disponíveis no portal da Assembleia Legislativa no seguinte link: http://www.al.sp.gov.br/geral/busca/
BuscaDocumentosPos47.jsp. A íntegra dos discursos pode ser pesquisada no Diário Oficial da época, pelo site: www.imprensaoficial.com.br ou 
pessoalmente na Divisão de Acervo Histórico

social sobre “os póvos” através do conhecimento e 
do temor a Deus. 

Debaixo dessa influência, a população guiava 
grande parte de seus costumes conforme o 
determinado pela Igreja. Dentro desse espírito o 
então Conselheiro Padre Feijó, preocupado com a 
manutenção da ordem social, propõe ao Conselho 
Geral da Província de São Paulo que remeta ao Prelado 
da Diocese de São Paulo uma petição em favor da 
liberação da abstinência do consumo da carne, pelo 
alto preço de seus substitutos na mesa dos paulistas. 
A liberação evitaria a desobediência ao preceito e suas 
consequências sociais, como a desobediência a outros 
preceitos e leis de maior importância.

O documento não expressa se essa abstinência 
de carne se refere àquela do período da Quaresma 
(entre o Carnaval e a Páscoa) que a Igreja Católica 
preceitua até os dias de hoje, ou a outro preceito 
vigente naquele momento.

Transcrição atualizada, com abreviaturas 
estendidas, da solicitação de dispensa da 
abstinência de carne por motivos religiosos, 
em virtude da falta de peixe (proposta do 
Conselheiro Padre Feijó lida e aprovada a 22 de 
dezembro de 1828 [despacho no canto superior 
esquerdo, da época])

A moralidade das ações não interessa somente às 
consciências: a sociedade é sempre desgraçada, quando seus 
Membros, tendo em menoscabo as leis, tomam a vontade por 

guia em suas ações. Seja qual for o objeto sobre que verse a 
lei, a transgressão dela é sempre um hábito vicioso, que torna 
o homem perverso; mas, se as leis violadas são religiosas, por 
isso mesmo que a sua sansão é muito mais forte, é um triste 
prelúdio de depravação geral. Eis o que acontece entre nós.

Há muitos anos que a necessidade desafiou a indulgencia 
dos superiores Eclesiásticos a relaxar o preceito da abstinência 
da Carne. Todos nós sabemos quanto é a Província falta de 
peixe, e o alto preço por que se vende o pouco que aparece; 
bem como os fracos meios de subsistência que [a] agricultura 
ainda tão atrasada e o limitado comércio oferece aos nossos 
coprovincianos. Se a Carne de vaca se tem tornado cara nos 
talhes públicos, outro fato não acontece com as Carnes de Aves, 
e outros animais, que ainda o mais pobre entre nós cria em sua 
Casa. A lei da Abstinência produz por tanto o inconveniente 
de obrigar a despesas, com que a maior parte não pode sem 
faltar a outros deveres mais essenciais, ou de violar a lei, 
uns com remorsos, e outros sem eles. O último resultado, e 
resultado prático, de que talvez cada um de nós seja [...?] é: que 
existe o preceito da abstinência da Carne, mas que é geral a sua 
transgressão. Motivos portanto de economia necessária para 
a cômoda subsistência de nossos coprovincianos; e de fazer 
cessar a imoralidade que ameaça por sua influência a leis mais 
sérias, me obrigam a [assim dizer?]

Que se peça ao Excelentíssimo Prelado desta Diocese 
a continuação da dispensa para comida da Carne em toda 
a Província, e sem cláusula alguma; pois que a experiência 
mostrou, que condições, ou cláusulas eram só um novo 
motivo de transgressão e por isso mesmo de imoralidade. 
E que para esse fim se leve ao conhecimento o estado atual 
da Província a este respeito, certíssimo que sua Caridade e 
Paternal solicitude não poderá ser indiferente às necessidades 
da Diocese, representadas por esta Corporação, que tem a 
seu cargo promover a felicidade da Província.

Paço do Conselho 22 de Dezembro de 1828
Diogo Antonio Feijó

Em fevereiro de 1967, o então governador de São 
Paulo, Abreu Sodré, nomeou o Coronel Francisco 
Américo Fontenelle para o cargo de Diretor do 
Departamento Estadual de Trânsito. Fontenelle 
já havia sido responsável pelo trânsito do Rio de 

Janeiro, Belém e São Luís. No seu discurso de 
posse, Fontenelle anunciou que começaria fazendo 
profundas mudanças no trânsito da Capital e, no 
fim do ano, no interior. Não teve tempo para isso. 
Foi exonerado do cargo em abril. Morreu em 
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julho, vítima de um ataque cardíaco, ao dar uma 
entrevista ao vivo a um canal de televisão, quando 
daria explicações a respeito de sua exoneração.

Num prenúncio de como seriam suas ações, 
o primeiro ato oficial do Coronel Fontenelle foi 
solicitar dois mil policiais da Guarda Civil e da Força 
Pública para trabalharem em conjunto. Famoso por 
tomar medidas enérgicas no trânsito, chegava a furar 
– pessoalmente – os pneus dos carros estacionados 
em local proibido. Em menos de dez dias depois 
de tomar posse – quando declarou guerra aos maus 
motoristas –, o Coronel Fontenelle tirou a rodoviária 
do centro de São Paulo, mudou as mãos de direção 
de dezenas de ruas dos bairros centrais, criou bolsões 
de estacionamento, remanejou linhas de ônibus, 
criou um sistema de anéis circundando a cidade, pôs 
à disposição diversos carros-guincho, estabeleceu 
áreas para guardar os veículos guinchados. 

Suas medidas repentinas causaram grandes 
confusões entre os cidadãos. As mudanças propostas 
por Fontenelle, em vez de diminuir o trânsito, acabaram 
gerando acidentes e grandes congestionamentos. 

Toda essa situação teve grande repercussão tanto 
na mídia quanto na tribuna da Assembleia. Os jornais 
da época diariamente repercutiam os engarrafamentos 
na cidade. Este artigo vai destacar alguns discursos dos 
deputados estaduais a respeito do Coronel Fontenelle. 

Antes mesmo de o Coronel Fontenelle ser 
oficialmente indicado como diretor do trânsito, 
o Deputado Murillo Sousa Reis (ARENA) disse 
lamentar profundamente essa indicação. Em discurso 
em novembro de 1966, afirmou o deputado:

Nós que conhecemos de tradição o ex-Diretor 
do Trânsito do Rio de Janeiro, sabemos que S. 
Exa. é dado a desrespeitar a lei e os direitos 
humanos. Acredito que ele não venha para 
São Paulo, porque então vamos ter muita briga 
pela frente, pois não concordamos em que 
venha o Diretor do Trânsito a desrespeitar os 
paulistas, a desrespeitar a lei.

Contrapondo essa opinião, logo em seguida se 
manifestou o Deputado Mendonça Falcão (MDB):

... o Coronel Fontenelle é um ilustre brasileiro 
que prestou relevantes serviços à Nação no 
exercício do cargo de comandante da FAB, 

e grandes serviços ao Estado da Guanabara, 
escolhido que foi pelo honrado Governador 
Carlos Lacerda para dirigir o trânsito daquele 
Estado, num instante difícil do seu governo. 
(...) o Governador Abreu Sodré tem o 
nosso apoio; nós que somos da oposição, 
bateremos palmas a S. Exa. porque escolheu 
um homem de bem para servir São Paulo.

Quando as mudanças no trânsito começaram a 
ser implantadas por meio das chamadas “Operação 
Rodoviária” e “Operação Bandeirantes”, trajetos 
que eram feitos em 30 minutos passaram a demorar 
até 3 horas. Houve uma falta de entrosamento entre 
os órgãos responsáveis e as mudanças ocorreram 
sem que as sinalizações tivessem sido totalmente 
colocadas nas ruas. Motoristas circulavam pelas 
ruas dos bolsões de estacionamento sem saber 
como sair do bolsão. Pedestres caminhavam sem 
saber onde pegar os ônibus. Segundo o jornal 
Correio da Manhã: “Um trajeto que anteriormente, 
somadas todas as dificuldades, era feito em 30 
minutos, agora exige uma, duas ou três horas. Os 
passageiros de ônibus intermunicipais, jogados 
para os bairros distantes, ficam no sol ou na chuva, 
desorientados e sem meios de chegar ao centro.”

A Deputada Conceição da Costa Neves (MDB) 
frequentemente questionava as atitudes do coronel. 
Com discursos costumeiramente polêmicos, em 
fevereiro de 1967 afirmou na tribuna: 

... tenho a impressão de que o Diretor do 
Trânsito não é um homem em pleno gozo 

Deputada Conceição da Costa Neves (MDB) 
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das faculdades mentais. Até gostaria de saber 
por que ele foi reformado na Aeronáutica. 
(...) O Coronel Fontenelle, descoberto não 
sei em que hospício, resolveu colocar na 
Av. São João cobradores de pedágio. (...) Os 
jornais anunciaram que, em determinado 
momento do “rush”, o Coronel Fontenelle 
tomou Equanil. Que é isto? Também está 
tomando “bolinha”? (...) É fato público, 
porque os jornais e a televisão anunciaram 
que ele, no auge do trabalho, ingeriu um 
comprimido de Equanil. Veja V. Exa. a que 
ponto chegamos! E para isto se fez uma 
revolução! Coitada da revolução! 

A Deputada Conceição cogitou a possibilidade 
de abrir uma comissão de inquérito para investigar 
o coronel Fontenelle.

Naquela mesma sessão, o Deputado Gouvêa 
Franco (ARENA) afirmou que ainda era cedo para 
as críticas:

... ele está assessorado por uma equipe de 
técnicos, entre engenheiros, arquitetos e 
técnicos em trânsito. Ora, como criticar S. 
Sa. numa fase de experiência, de adaptação?

Mas mesmo os defensores do coronel 
ponderavam sobre suas atitudes:

É possível que o Sr. Diretor do Trânsito 
tenha sido um tanto abrupto nas suas 
decisões; é possível que tenha ele errado 
na maneira pela qual tirou os ônibus da 
Rodoviária, sem avisar a população, sem dar 
um prazo às companhias de ônibus para que 
se instalassem, pelo menos precariamente, 
nos pontos iniciais e terminais, nos bairros 
periféricos; é possível que S. Sa. devesse 
avisar toda a população, através do rádio e 
da imprensa; é possível que S. Sa. devesse 
melhor ter preparado aquele Departamento, 
em material e pessoal, antes de tomar 
essas decisões. O que não é possível, Sr. 
Presidente, é que nós, nos primeiros dias das 
modificações, comecemos por atacar S. Sa. 
na sua honorabilidade, na sua capacidade, 
no seu estado de representante do Governo, 
porque, em última análise, o Governo é o 

responsável, porque foi ele que contratou os 
serviços do Sr. Coronel Fontenelle.

Era o  início da implantação das alterações 
do Coronel Fontenelle. Ainda havia opiniões 
favoráveis na Assembleia. O Deputado Amaral 
Gurgel (ARENA) considerou:

Nunca a opinião pública terá torcido tanto 
para que alguém acerte nos seus planos como 
vem ocorrendo em relação ao atual Diretor 
do Trânsito, Coronel Fontenelle. Até aqueles 
que não simpatizam com seus métodos, com 
certos aspectos, mesmo, da sua personalidade, 
todos, sem distinção, Sr. Presidente, oferecem 
uma expectativa favorável a sua atuação. São 
providências que alteram radicalmente o trânsito, 
que inovam fundamentalmente, criando situação 
até há pouco inteiramente desconhecidas e 
algumas delas até mesmo surpreendentes. É 
que nunca ninguém pensara em plano de tal 
envergadura, de tamanha profundidade.

A estação rodoviária, instalada no centro da 
cidade, pertencia a sócios do jornal Folha de 
S.Paulo. Em programa de televisão, Fontenelle 
disse que técnicos do DNER haviam condenado a 
instalação da rodoviária no centro. Mas, segundo ele, 
“forças ocultas deram a um grupo de particulares a 
exploração da Estação Rodoviária e o resultado é 
que ônibus de todas as estradas passaram a chegar 
a São Paulo, atravessar a cidade e a congestionar a 
zona urbana”. Afirmou também que “estava em luta 
o interesse de grupos exploradores contra o interesse 
público. Com a operação rodoviária, venceu o 
interesse público. Logo é justo que o interesse dos 
exploradores force-os a espernear. Mas não adianta. 
O governo de Abreu Sodré não volta atrás”.

Sindicatos estimaram que o número de empregados 
atrasados ao trabalho chegou a 50 por cento devido 
às mudanças. A respeito disso, o Deputado Pedro 
Geraldo Costa (ARENA) afirmou: 

Esta Casa precisa providenciar manifestação 
junto à Associação Comercial e à Federação das 
Indústrias no sentido de que não descontem 
dos trabalhadores o atraso na chegada ao 
serviço. Estão chegando atrasados, e quando 
vão chegar aos seus lares?
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Questionou também as mudanças de direção de 
algumas ruas: 

Não entendo numa rua como a Consolação, 
que leva para o Hospital das Clínicas, não poder 
subir, somente descer. Portanto, a principal via 
de acesso ao Hospital das Clínicas, a salvação 
nacional, está interrompida.

A Assembleia Legislativa funcionava, na época, 
no Palácio das Indústrias onde hoje é o Museu 
Catavento, no centro de São Paulo. As mudanças 
feitas pelo coronel afetaram, portanto, diretamente 
o acesso dos deputados ao prédio do Legislativo. 
O Deputado Esmeraldo Tarquínio (MDB), após 
precisar andar um trecho a pé para chegar ao prédio 
da Alesp, ponderou:

Não ponho a serviço destas palavras e da 
ideia que elas contêm, a circunstância do 
que eu tenha andado a pé desde a cabeça da 
Avenida do Estado até a Assembleia, pois que 
o tráfego está simplesmente paralisado naquela 
importante e famosa artéria de São Paulo; 
não ponho a circunstância de os carros todos 
da Assembleia, que se acham a serviço dos 
presidentes das comissões, dos Secretários, do 
Sr. Presidente, estarem paralisados na garage 
por absoluta inocuidade de sua saída à rua (...). 
Ponho na balança, Sr. Presidente, e nisto não 
transijo, a condição a que foi relegado o povo 
desta Capital que realmente trabalha, desta 
Capital que só veste camisa riscada no Carnaval, 
(...). Esta Capital, Sr. Presidente, não 
merecia esta importação exótica de uma 
técnica discutível para embadernar toda a 
sua vida. Esta Capital (...) não merecia essa 
bofetada, não merecia esse retrocesso, 
retrocesso, sim, pois não compreendo 
técnica sem previsão e sem planejamento. 
E isso que está aí é a absoluta prova de 
ausência de planejamento. (...)
Será que esta Casa ainda terá de aguardar 
depois das mortes que aconteceram na rua 
da Consolação, depois de um tremendo 
desastre que há pouco ocorreu na Av. 
Rangel Pestana?
Será, Sr. Presidente, que vai precisar morrer 

mais gente para que nós tomemos a providência 
de exigir que o Sr. Governador de São Paulo, 
a quem lanço agora a responsabilidade de 
que este moço Américo está fazendo em São 
Paulo, exigir de S.Exa. o Sr. Governador que dê 
paradeiro a esta situação? Será, Sr. Presidente, 
que vamos esperar, enfim, que a cidade nas 
suas atividades econômicas, e por conseguinte 
sociais, entre em colapso ou avance no caminho 
do colapso em que já se encontra?

Fontenelle não ficava apenas no seu gabinete. 
Ia às ruas controlar o trânsito. Os jornais 
constantemente relatavam detalhes do que acontecia 
no caminho entre a casa do Coronel e o centro 
da cidade. Ao ver infratores, Fontenelle descia do 
carro. Ora retinha os documentos dos veículos, 
ora esvaziava seus pneus. O Deputado Domingos 
Androvandi (ARENA) repercutiu essa prática 
do coronel, lendo na tribuna o artigo “Raio X da 
Operação Bandeirantes”, do jornalista J.B.Cabral, 
publicado no jornal Última Hora, 23/02/67:

Qualquer cidadão poderá processar o diretor 
do DET. A prática violenta de esvaziar pneus 
– que ele está ensinando ao próprio filho, 
menor de idade – está prevista em diversos 
artigos do Código Penal, variando as penas 
entre simples detenção até reclusão. (...) o 
sr. Diretor da DET, afirma em alto e bom 
som: “Para que guinchos, se eu tenho o 
‘bigorrilho’” (esvaziador de pneus). (...) Até os 

Palácio das Indústrias, que outrora foi a sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,  
atualmente abriga o Museu Catavento.
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da Polícia Técnica e do DOPS ele já esvaziou, 
simplesmente porque os automóveis estavam 
estacionados em locais proibidos. Basta, 
pois, a qualquer cidadão representar contra a 
arbitrariedade, para iniciar o processo crime 
contra o sr. diretor da DET.

O jornal “O Estado de S.Paulo” de 22 de 
março de 1967 sintetiza um dia típico do coronel 
Fontenelle. No dia anterior à matéria, o coronel 
se viu obrigado a caminhar dois quilômetros a 
pé devido ao congestionamento. No caminho, 
os motoristas parados no trânsito buzinavam 
sem cessar ao vê-lo. Prendeu um funcionário 
público que perguntou até quando se repetiriam 
os congestionamentos. “O senhor está preso por 
agitação. Guarda, leve-o.” segundo a matéria, 
“Fontenelle seguiu para o Anhangabaú, sempre 
esvaziando pneus e dando autógrafos.”

Perguntado por um repórter sobre como se 
sentia sendo foco das atenções de toda a cidade, 
o Coronel Fontenelle respondeu: “Sinto-me em 
casa. Acho isso normal. Mas é uma pena que as 
opiniões sejam extremas. Ou xingam-me ou me 
aplaudem. No entanto, não sou nem crápula nem 
herói: apenas o diretor de trânsito.”

Vários setores da sociedade condenaram 
as modificações no trânsito de São Paulo e se 
manifestaram pedindo providências do governador. 
A Associação Comercial de São Paulo recebia 
diversos protestos de comerciantes preocupados 
com a quedas nas vendas decorrentes, segundo 
eles, do remanejamento das linhas de ônibus e da 
proibição do trânsito normal no centro da cidade.

Respondeu o coronel: “Estejam tranquilos 
que a Operação Bandeirantes em nada poderá 
comprometer a política econômico-financeira 
e nem a produção paulista. Qualquer autoridade 
de Ministério da Fazenda que vier a São Paulo 
poderá observar que tudo não passa de uma trama 
das forças ocultas para fazer valer suas pressões e 
intenções egoísticas.”

A Associação Comercial de São Paulo decidiu, 
então, manter-se em assembleia permanente para 
analisar os reflexos das medidas tomadas pelo 
Coronel Fontenelle nas atividades comerciais.

O MDB emitiu uma nota oficial em 20 de 
fevereiro de 1967 dizendo estar decidido a 
promover “as medidas jurídicas cabíveis para 
defesa dos interesses fundamentais da sacrificada 
população de São Paulo.”

No começo de abril, presidentes de várias 
associações de classe e deputados entregaram ao 
governador Abreu Sodré um memorial solicitando, 
segundo o jornal “O Estado de S.Paulo”, a 
exoneração do Coronel Fontenelle. A bancada do 
MDB enviou um telegrama ao governador com 
os dizeres: “A bancada do MDB reunida hoje 
decidiu, por unanimidade, fazer total obstrução 
aos trabalhos da Assembleia Legislativa até a 
solução do problema do trânsito da Capital, com a 
demissão do seu diretor. Alertamos o governador 
para as consequências imprevisíveis que poderão 
advir dessa decisão. O povo está solidário com a 
atitude da oposição. Tal medida, drástica, é adotada 
em reprovação total à Operação Bandeirantes e aos 
métodos desumanos do trânsito da Capital.”

Fontenelle respondeu declarando: “Antes eu 
considerava essas forças como ocultas, mas agora, 
com o movimento que se verifica na Assembleia, 
estão até bastante visíveis”.

No dia 6 de abril, Fontenelle foi exonerado 
pelo governador Abreu Sodré. Ao saber de sua 
exoneração, assim se manifestou o coronel: “Não 
cassaram quem devia ser cassado, e os não cassados 
decidiram me cassar.”

O Deputado Nabi Chedid (ARENA) resumiu 
os dias vividos:

... depois de 60 dias de situações as mais 
aflitivas, cheias de comoções e intranquilidade, 
a nossa Capital retoma a normalidade e 
inicia a recuperação da calma perdida com 
as diatribes provocadas pela famigerada 
“Operação Bandeirantes”. O vendaval foi 
tremendo e deixou marcas dolorosas na vida 
do povo paulistano.

No dia 9 de julho de 1967, ao dar uma 
entrevista ao vivo em um programa de televisão, 
o coronel foi vítima de um mal súbito. Fontenelle 
havia prometido fazer revelações graves sobre sua 
exoneração. Chegou já morto ao pronto-socorro.


