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Boa Noite,
Senhoras e Senhores,
“eu já passei
Por coisas que eu jamais sonhei passar
E como o velho ditado diz:
Quem espera um dia ser feliz,
Se fizer por merecer, será”.

Trecho da música Esperanto do CD Gotas, de
Ronaldo Coisa Nossa.
Decorrente destas palavras nos reunimos
aqui esta noite.
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A Câmara Municipal de Belo Horizonte
está em festa. Estamos recebendo um de
seus mais conceituados artistas, músico e
compositor, como ele mesmo disse em sua
canção: “quem fizer por merecer, será”, e
Ronaldo Coisa Nossa fez por merecer esta
homenagem.
Todos nós viemos à Terra com a missão
de estreitar os laços de amor entre nossos
irmãos, para ajudar a humanidade a vivenciar
melhor

os

socorrendo,

seus

problemas,

aparecendo

em

auxiliando,
momentos

difíceis, quando a necessidade é extrema.

Somente pessoas sensíveis e especiais
têm a vida voltada para encantar um mundo
de violência e desamor.
3

O

nosso

homenageado

é

homem

obstinado, pertinaz, crente na máxima “de que
barreiras

foram

feitas

para

serem

transpostas”.

Coube a mim a honra de indicar aos
meus pares este ser humano, tão querido e
estimado por todos, opinião compartilhada por
todos os Vereadores e também funcionários
desta Casa Legislativa.

Ronaldo

Coisa

Nossa,

ou

Ronaldo

Antônio da Silva, nasceu em Belo Horizonte
em

1944.

Filho

da

Sra.

Conceição,

mais

conhecida

Francisca
como

da

Dona

Chica, passou parte de sua infância e
adolescência na Favela do Buraco Quente.
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Em 1963, começou a trabalhar em um
ferro-velho na Rua Rio Grande do Sul.

Mudou-se para o Bairro Caiçara em
1968, onde reside até hoje, quando casou-se
com Dona Maria de Oliveira Silva, a Dona
Nem, com quem teve três (3) filhos: Geovane,
Georgina e Jorge, e dois (2) netos, Ester
Maria e Jorge Miguel.

Gostaria de estender à Dona Nem esta
homenagem, por tanto ter contribuído e
acrescentado na vida notória do nosso
homenageado. Dona Nem faleceu em março,
causando consternação em todos que a
conheciam.
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Ronaldo Coisa Nossa também já foi
conhecido como Big Ronie na adolescência,
quando então foi arrebatado pelas músicas
dos Beatles, aderindo assim, ao movimento
do Rock e do Twist.

Influenciado

também

por

grandes

cantores e músicos brasileiros, como Jair
Rodrigues, Simonal, Jackson do Pandeiro e
outros mais, passou a compor sambas.

Um personagem importante na vida de
Ronaldo foi o Compadre Ziza. Amigo e
parceiro, o incentivou a gravar suas primeiras
canções, convidando-o para uma parceria
com o Grupo Turbulentos, e, em 1970, nosso
homenageado gravou as suas primeiras 10
composições.
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Teve início, então, a trajetória do nosso
homenageado.

Participou efetivamente como membro na
fundação de escolas de samba como: Bemte-vi e Unidos Guaranis, entre outras.

Hoje, é integrante da velha Guarda do
samba de Belo Horizonte.

Em 1982, Ronaldo e um grupo de amigos
criaram um bloco carnavalesco que se
chamava “É Coisa Nossa”.
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Decorrente disso se fez a necessidade
de criar um lugar onde pudesse unir o útil ao
agradável, e, então, foi fundado o Bar Del
Rangos,

hoje

Bar

Opção,

onde

os

participantes do bloco pudessem ensaiar e ao
mesmo tempo se divertir.

No início, o Bar Del Rangos era pequeno,
mas com o tempo, devido ao aumento do
público, admirador de um bom samba e em
razão de pedidos dos amigos, Ronaldo
ampliou as instalações, e, hoje, acolhe, com
carinho, nos fins de semana, sambistas,
músicos e amigos do samba.
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Como

contribuição

para

o

cenário

musical, Ronaldo tem cedido algumas de
suas canções a músicos mineiros, como
Dóris, (aqui presente), Chapéu Panamá e
outros mais.

Em 2007 foram lançados, finalmente,
dois (2) CDs, com produção e direção musical
de Gilberto Mauro, gravados no subsolo do
bar onde Ronaldo, realizando um sonho,
construiu um estúdio com o nome de Kilombo
Coisa Nossa, e tem como parceria o Grupo
Essência, com os seguintes integrantes: seu
filho Geovane, sua nora Solange, Rodrigo
“Binha do Cavaco”, Marraia, Airton Cruz, João
Batera e o próprio Ronaldo.
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Os Cds são: Sob o Signo do Samba e
Gotas,

cada

um

com

12

músicas,

homenageando o povo negro, a velha guarda
do samba e o Brasil.

No dia 15 de fevereiro deste ano,
Ronaldo foi agraciado com o Certificado de
Mérito Especial, concedido pela Regional
Municipal Noroeste, pela contribuição em prol
do samba em Belo Horizonte, homenagem
esta mais que merecida.

Em 2004, um personagem importante
surgiu na história de Ronaldo. Carlos Canela,
idealizador e produtor do documentário “Coisa
Nossa”, registrou a vida deste importante
Sambista da capital mineira.
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O documentário deu voz ao cantor e
compositor, e começou a ser gravado em
2004, concluído e lançado em maio deste
ano.

Mostra

o

dia

a

dia

do

nosso

homenageado, como ele cria suas canções e
como arquiva cerca de mais de 400 letras de
músicas.

O cineasta e diretor Carlos Canela diz:
(abre aspas) “Ronaldo é bom exemplo do
brasileiro que sabe se virar diante das
adversidades. E ele ainda consegue fazer
arte. Os discos mostram outro lado dele que
nem todo mundo conhece. As letras falam do
trivial e do que é politicamente forte. São
músicas muito bonitas (fecha aspas)”.
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Big Ronie, Ronaldo Coisa Nossa ou
Ronaldo do Opção são alguns dos prenomes
de

Ronaldo

Antônio

da

Silva,

nosso

homenageado, ao qual lhe será entregue o
Diploma de Honra ao Mérito por tudo que
representa à vida cultural da nossa cidade.

Poderíamos, certamente, atravessar a
noite falando de Ronaldo Coisa Nossa, por
tudo o que ele é e significa como exemplo de
vida.
Neste

momento,

entretanto,

como

parlamentar, devo agradecer dizendo a todos
os amigos, amigas e familiares do nosso
homenageado,

que

esta

homenagem

a

Ronaldo Coisa Nossa é motivo de alegria e
honra para todos nós, pois Ronaldo se inspira
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na vida do homem comum para fazer música
e acredita no samba como instrumento de luta
social.

Para encerrar, vou me permitir citar um
trecho da música “Sob o signo do samba”, do
Cd com o mesmo título.

Num sonho maravilhoso,
Um sambista viajou ao mundo das ilusões
Como um rei sem preconceito e generoso,
Uniu seu povo num desfile de atrações.

Ronaldo, Deus te abençoe e te dê saúde
bastante para continuar a sua obra tão bonita
e exemplar.

BOA NOITE!
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