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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 009/2018 

 

 

DISPÕE SOBRE O TÍTULO DE CIDADÃO 

HONORÁRIO OUROFINENSE AO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GUSTAVO 

PASSOS DE CARVALHO  

 

 

 FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas 

Gerais, aprova e promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Honorário Ourofinense ao Ilustríssimo 

Senhor GUSTAVO PASSOS DE CARVALHO.  

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.  

            

Sala das Sessões “Ver. Antonio Olinto Alves”, 12 de abril de 2018. 

 

 

 

Vereadora Rosangela Tonon 

Autora do projeto 

   

 

 

 

   

mailto:diretorgeral@camaraourofino.mg.gov.br


  

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  OOUURROO  FFIINNOO  
“A  Câm ara do  c idadão”  

 
 
 
 

Rua Rogério Gissoni, n.º 450, Centro de Ouro Fino-MG, CEP 37570-000  
Contatos: (35) 3441-1489 / (35) 3441-5380 / (35) 3441-1435, e-mail: diretorgeral@camaraourofino.mg.gov.br  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Caros colegas Vereadores, trago à apreciação de V. Exas. o presente 

Projeto de Decreto Legislativo concedendo o Título de Cidadão Honorário Ourofinense 

ao Sr. GUSTAVO PASSOS DE CARVALHO.  

Filho de Carlos Antônio Martins de Carvalho e Marina Passos de 

Carvalho é casado com a ourofinense Rita de Cássia Vicentini Quáglia de Carvalho com 

quem tem 2 filhas: Luana e Marina. 

É serventuário da justiça e músico. Como serventuário, trabalhou 

muitos anos no Forum local.  A sua vocação para música começou muito cedo, aos dez 

anos começou a tocar violão e quando teve a oportunidade de morar no Estados Unidos, 

por dois anos e meio, onde se apaixonou pelos graves do Baixo tornando-se músico 

profissional. Aos catorze anos, gravou os seus primeiros discos em Salvador em 1980.  

Quando se mudou para Ouro Fino logo foi convidado para ser jurado do Festival de 

Música Brasileira o que o animou a, no ano seguinte, 1984, produzir o quarto Festival 

de Música e Teatro.  Realizou diversos eventos em nossa cidade, destacando-se  o 

aniversário de 250 anos de Ouro Fino com  Toque de Midas e Milton Nascimento.  Esse 

show percorreu   São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Durante uns 

cinco anos teve o programa na rádio difusora (programa Gustavo Carvalho), onde 

entrevistou inúmeras personalidades com um repertório musical de inclusão cultural. 

Atualmente está divulgando a Banda “Sulsouth” da cidade, assim como o seu trabalho 

de música instrumental e estará lançando o terceiro disco solo. Pela Câmara dos 

mailto:diretorgeral@camaraourofino.mg.gov.br


  

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  OOUURROO  FFIINNOO  
“A  Câm ara do  c idadão”  

 
 
 
 

Rua Rogério Gissoni, n.º 450, Centro de Ouro Fino-MG, CEP 37570-000  
Contatos: (35) 3441-1489 / (35) 3441-5380 / (35) 3441-1435, e-mail: diretorgeral@camaraourofino.mg.gov.br  

Vereadores de Ouro Fino, foi convidado para refazer o hino da cidade, juntamente com 

o seu sócio, José Henrique Barbosa, regravando no seu estúdio Vinil com novos 

arranjos e um coral. 

 Diante do exposto, peço que, por justiça e merecimento, visto a  

contribuição dada pelo Sr. Gustavo Passos de Carvalho, ele se torne Cidadão Honorário 

Ourofinense, solicitando aos Nobres Edis que aprovem o presente projeto de decreto 

legislativo em regime de URGÊNCIA. 

                          Sala das Sessões “Ver. Antonio Olinto Alves”, 12 de abril de 2018. 

 

Vereadora Rosângela Tonon 

Autora do projeto 
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BIOGRAFIA 

Gustavo Passos de Carvalho, brasileiro, casado com Rita de Cássia Vicentini 

Quáglia de Carvalho, nascido no Rio de Janeiro em 12/06/64, filho de Carlos Antônio 

Martins de Carvalho e Marina Passos de Carvalho. 

A primeira vez que veio a Ouro Fino foi no carnaval de 1981 após conhecer a sua 

esposa em Salvador – BA onde residia na época. Ficou apaixonado por Ouro Fino e logo 

se identificou e fez grandes amigos. Casou em 03 de fevereiro de 1983 e teve duas filhas, 

Luana e Marina. É serventuário da justiça e músico. Como serventuário trabalhou muitos 

anos no Forum onde adquiriu muita experiência com os colegas. Sempre procurou atender 

e receber todos da melhor forma possível inclusive ajudando instituições e pessoas 

necessitadas. A sua vocação para música começou muito cedo, aos dez anos começou a 

tocar violão e quando teve a oportunidade de morar no Estados Unidos, por dois anos e 

meio, onde se apaixonou pelos graves do Baixo tornando-se músico profissional. Aos 

catorze anos, gravou os seus primeiros discos em Salvador em 1980.  Quando se mudou 

para Ouro Fino logo foi convidado para ser jurado do Festival de Música Brasileira, na 

época produzido pelo saudoso Antebi o que o animou a no ano seguinte, 1984, produzir 

juntamente com Adriano Mattos  o quarto Festival de Música e Teatro, acrescentando o 
Festival de Artes Cênicas ,  esse evento durou uma semana e  foi um grande 

sucesso  realizado no estádio municipal com o apoio da prefeitura  ( Prefeito Francisco 

Rossi), dentro do espectro dos festivais teve a oportunidade de conhecer muitos músicos 

da região . Realizou diversos eventos em nossa cidade, destacando-se  o principal e um 

dos mais importantes na sua carreira, o aniversário de 250 anos de Ouro Fino com  Toque 

de Midas e Milton Nascimento.  Esse show percorreu as capitais São Paulo, Rio de 

Janeiro, Salvador e Belo Horizonte, mas o de Ouro Fino ficou gravado em sua alma. 

Durante uns cinco anos teve o programa na rádio difusora (programa Gustavo Carvalho), 

onde entrevistou inúmeras personalidades, e um repertório musical de inclusão cultural. 

Na turnê Arquipélago deu palestras na Unicamp e outras universidades sobre a história 

da música instrumental brasileira, com apoio da JF realizou o encontro dos compositores 

do sul de minas, e o show Tons do Mar onde se arrecadou uma tonelada de alimentos para 

instituição para crianças carentes.  Atualmente está divulgando a Banda Sulsouth da 

cidade, assim como o seu trabalho de música instrumental, estará lançando o terceiro 

disco solo. Pela Câmara dos Vereadores de Ouro Fino, foi convidado para refazer o hino 

da cidade, juntamente com o seu sócio José Henrique Barbosa, regravou no seu estúdio 

Vinil com novos arranjos e um coral belíssimo o qual foram homenageados pelos 

vereadores e políticos presentes quando foi lançado. Quando está em turnê pelo Brasil 

participa de muitos programas de tv., jornais, rádio e mídia em geral e sempre diz que é 

de Ouro Fino, porque mora na cidade há 35 anos, aqui se casou criou suas filhas e é um 

ourofinense de coração. Já gravou muitos álbuns de artistas da região também com 

relevância nacional e internacional. Tem projetos futuros para nossa cidade., além de estar 

gravando artistas da cidade que logo serão lançados. 

 Segue abaixo um resumo. BIOGRAFIA 

Produtor, compositor, baixista. Nos anos 90, funda a banda Toque de Midas, com ela 

grava três álbuns, realiza shows por todo país e recebe a indicação para "Melhor Banda" 

no Prêmio Sharp (detalhe única banda independente na história a receber a indicação), ao 



lado de Titãs e Paralamas do Sucesso. Em 2006 lança “Arquipélago”, um trabalho solo, 

instrumental que soa com frescor melódico e inspiração típica dos mineiros, onde o rótulo 

de “Jazz Rock” encaixa como uma luva. No seu segundo disco Tons do Mar, Gustavo 

Carvalho explora as suas raízes e influências. 

Inesperadas cenas sonoras, que ora com leveza ora com intensidade, conduzem a obra ao 

final épico: Uma bela homenagem a Yemanjá A RAINHA DO MAR, na voz magistral 

de MILTON NASCIMENTO.  

Ambos CD's foram indicados para o Prêmio da Música Brasileira, na categoria melhor 

disco instrumental com a participação de grandes músicos, em especial Milton 

Nascimento. Paralelamente, Gustavo tem uma carreira como compositor, produtor 

musical, arranjador e instrumentista participando de vários projetos. 

 
 


