
 
 

MOÇÃO 
 
 

Cumprimenta o Tenente-Coronel da
Aeronáutica Sr. Ozires Silva pelo seu 90º
Aniversário e ainda pela Trajetória de
sucesso do homem que sonhou grande e
deu v ida á indúst r ia  aeronáut ica
brasileira.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

A presente moção tem como objetivo cumprimentar o Sr. Coronel da Aeronáutica e
engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o Sr. Ozires Silva.
 
O Coronel Ozires continua ainda hoje ajudando o nosso país, sendo um exemplo de que os
nossos sonhos podem se tornar realidade. Suas realizações refletiram de forma direta na
vida de milhões de brasileiros. É imensurável a contribuição deste brasileiro ao nosso país.
No dia 8 de janeiro, comemora-se o aniversário de 90 anos do nascimento do engenheiro e
fundador da Embraer, Ozires Silva. Responsável por criar e desenvolver a indústria
aeronáutica brasileira, o Oficial Aviador da Força Aérea Brasileira (FAB) e Engenheiro
Aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) coleciona uma
trajetória repleta de sonhos e conquistas, que marcam a história nacional da aviação.
 
Nascido no interior do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru, o menino que já
demonstrava interesse por aviões questionava: “Se o inventor do avião é brasileiro, porque
não podemos construir os nossos aviões?”. Com essa pergunta, ele e seu inseparável
amigo, Benedito César (Zico), questionavam o desenvolvimento do Brasil por meio da
aviação, uma vez que todas as aeronaves do aeroclube da cidade eram  fabricadas por
americanos e franceses. Começou assim a vontade de se tornarem Engenheiros
Aeronáuticos.
 
 
 
Não havia no Brasil uma escola que oferecesse o curso e seus pais não tinham condições
financeiras para enviá-lo ao exterior. Então, como ponto de partida, Ozires ingressou como
cadete na Escola de Aeronáutica, em 1948, no Rio de Janeiro (RJ). Após formado, serviu na
Amazônia, trabalhou no Correio Aéreo Nacional (CAN), no Rio de Janeiro e na Base Aérea
de São Paulo (BASP).
 
Nesta mesma época, um visionário, o então Coronel Aviador Casimiro Montenegro Filho,
começava a fundar as bases de uma indústria de aviação nacional. “Antes de produzirmos
aeronaves, precisamos produzir engenheiros”, disse o Oficial-General. Foi sob este ideal
que nasceu o Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) e o ITA, a primeira escola de formação
de engenheiros aeronáuticos do Brasil, na cidade de São José dos Campos (SP).
 
Em 1958, um voo mudou sua vida. Ozires foi acordado de madrugada para acompanhar um
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amigo, que lhe falou dessa escola de primeiro mundo que formava engenheiros
aeronáuticos. Já no ano seguinte, mudou-se para São José dos Campos (SP) para
ingressar no ITA, onde finalmente iria concretizar o sonho. “Foi um processo vigoroso de
transformação. Eu me transformei em oficial da FAB e construtor de aviões”, afirma Ozires
Silva.
 
Quando o Brigadeiro do Ar Casimiro Montenegro Filho, em seu discurso histórico como
paraninfo da primeira turma de Iteanos (como são conhecidos aqueles que são graduados
pelo ITA) formados, declarou: “Não tenho condições de fazer agora a indústria aeronáutica.
Vocês um dia a farão”. Não imaginava que o sonhador Ozires Silva tornaria  realidade.
 
Logo após se formar, em 1962, Ozires foi convidado a liderar o Departamento de Aeronaves
do então CTA, onde constatou que o país necessitava de aviões pequenos, que pudessem
facilitar o tráfego aéreo entre as pequenas cidades, uma vez que a aviação comercial
detinha apenas aeronaves grandes, com alto custo.
 
Ozires inicia o desenvolvimento do projeto IPD-6504 - futuro Bandeirante - ao lado de
grandes nomes como o Tenente-Brigadeiro do Ar Paulo Victor da Silva e os engenheiros
Max Holste, Ozílio Silva e Guido Pessotti. Após muitos desafios e anos de trabalho árduo o
resultado foi um produto genuinamente brasileiro, desenvolvido, concebido e produzido
nacionalmente pela empresa que mais tarde se tornaria a Embraer.
 
O Avião Bandeirante 
Em 22 de outubro de 1968, ocorreu pela primeira vez o voo do protótipo, que aperfeiçoado,
tornou-se o Bandeirante. A aeronave inaugurou a aviação regional no país e deu origem à
Embraer.
 
“O Bandeirante foi uma resposta às nossas dúvidas, entre muitas, sobre qual tipo ou modelo
de avião que poderíamos tentar fabricar no Brasil e que pudesse ser razoavelmente
diferente daqueles que eram normalmente produzidos nos países mais desenvolvidos. Ele
surgiu da ideia de que as pequenas cidades do futuro deveriam ter à disposição o transporte
aéreo”, declarou Ozires Silva, criador e fundador da Embraer.
 
Com a criação da Embraer, em 1969, abriram-se novos caminhos e ideais para os
Engenheiros do ITA. Os sonhos do Marechal Montenegro se concretizavam com a
implantação de uma indústria aeronáutica brasileira, que tornava possível colocar em prática
toda pesquisa, ensino, desenvolvimento aeronáutico em sistemas e alavancar o país no
campo aeroespacial.
 
O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), antigo CTA, carrega
consigo o legado do desenvolvimento do projeto Bandeirante em um de seus hangares, o
Hangar X-10. Além disso, o orgulho de ter um Oficial Aviador e Iteano responsável por tal
feito. “Falar de Ozires Silva é falar do Iteano que revolucionou a indústria aeronáutica
brasileira. São 90 anos da história daquele que ousou sonhar, planejar, projetar e construir o
primeiro avião genuinamente brasileiro, o Bandeirante, que mais tarde deu origem à
Embraer, uma empresa nacional, que se tornaria a terceira maior empresa de aviação e
referência mundial na produção de aviões civis e militares”, ressaltou o Tenente-Brigadeiro
do Ar Hudson Costa Potiguara, Diretor-Geral do DCTA.
 
O engenheiro e aviador Ozires Silva, durante estas nove décadas, trilhou um caminho de
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sucesso. Foi presidente da Petrobras e da Varig, ex-ministro de Infraestrutura, criou a Pele
Nova Biotecnologia, empresa focada em saúde humana e reitor de universidade. É
reconhecido como um importante empreendedor no país, e possui mais de 50
condecorações e prêmios nacionais e internacionais.
 
Por esta razão é que apresento a presente moção contando com a aprovação dos nobres
vereadores desta Casa de Leis.
 
Éa moção nos termos regimentais.
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Ozires Silva
 

 
Plenário "Mario Scholz", 27 de Abril de 2021.

 
 
 

Ver. Juvenil Silvério - PSDB
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