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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico 

que encantou além das terras do jequitibá” 

 

REQUERIMENTO Nº 003/2023 

 

            REQUEIRO à Mesa, após as formalidades regimentais e 
ouvido o Plenário, Votos de Aplausos e Congratulações ao jovem 
Gabriel Bonetti Scarabel. 
                     Requeiro ainda, se aprovada a presente propositura, seja 
dada ciência ao homenageado.  
 

JUSTIFICATIVA 

 Desde 2018, Gabriel Bonetti Scarabel vem atuando na descoberta 
do mundo da genealogia, ajudando assim muitas famílias.  

Ele tem dado maior atenção para as genealogias que passaram no 
seu município natal (Santa Rita do Passa Quatro) e com auxílio de 
livros como o "Eredità" de autoria de Argemiro Octaviano e "História 
de Santa Rita do Passa Quatro" de autoria de José Geraldo de Oliveira 
e várias fontes a respeito deste tema tem auxiliado no levantamento 
das origens das famílias santarritenses. 

Após uma conversa com o Vereador Kleber Alessandro Borotto e 
Osmar Milhoci sugeriu um trabalho de identificação das origens das 
famílias italianas. 

Com isto fez o levantamento e achou muito interessante gerar 
mapas que mostram as comunes (cidades) no mapa, cada pontuação 
desta é uma ou mais família que saíram e foram em busca da América 
e que eram destinadas ou passaram por Santa Rita do Passa Quatro-SP. 

Com este mapa Gabriel mostra predominância da origem vêneta, 
dando destaque para as seguintes comunes (cidades) que mais 
apareceram: 
-Oderzo, Treviso 4 famílias; 
-Villorba, Treviso 4 famílias; 
-Cavarzere, Venezia 5 famílias; 
-Ficarolo, Rovigo 3 famílias; 
-Fontanelle, Treviso 3 famílias; 
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-Gazzo, Padova 3 famílias; 
-San Michele al Tagliamento, Venezia 3 famílias. 
  Mas também mostra região da Lombardia e Calábria como 
segundo lugar. 

Porém nem todos os sobrenomes conseguiu encontrar, o máximo 
na busca foi feita, várias fontes secundárias foram consultadas, mas ele 
acredita que não deva fugir tanto dessa configuração que é 
demonstrada no mapa, sendo um banco de dados com quase 250 
sobrenomes. 

Gabriel é grande apoiador da cultura e da história de nossa 
cidade. Por esses e outros trabalhos que Gabriel vem desenvolvendo 
em prol da comunidade santarritense, ele é merecedor de nossos votos 
de aplausos. 

               

Sala das Sessões Prof. José Gonso, 01 de fevereiro de 2.023. 

 

 

Ver. Kleber Alessandro Borotto 

2º Secretário 

 

 


