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Michel Figueredo

Michel  Araújo Si lva Figueredo é 
osasquense, nascido em 18 de agosto de 
1975. Seus avós são imigrantes portugueses 
e russos, que vieram para o Brasil no início do 
século XX. É filho do casal Sr. Nilton Araújo 
Silva Figueredo e Sra. Helena Lomovtov 
Figueredo, sendo o primogênito de uma 
família de três irmãos:  Michele, que é 
designer, e o caçula Marcel, que é físico 
nuclear.

Desde cedo, Michel aprendeu o valor do 
trabalho, observando a dedicação e 
competência com que seu avô paterno, que 

Percival Santi

Secretário-adjunto da Secretaria de Serviços e Obras da 
Prefeitura Municipal de Osasco, Percival Santi é neto do Sr. 
Domingos Santi e da Sra. Christina Cheruzzi Santi, imigrantes 
que vieram da Itália em 1905 para viver na, então pequenina, 
Vila Osasco.

Percival Santi nasceu em Osasco, mais precisamente na 
Rua Manoel Rodrigues, 206 - Bairro Bomfim, no dia 17 de 
setembro de 1958. Aqui também passou sua infância e 
juventude, tendo morado no centro e, depois de casado, em 
Presidente Altino.

É filho do Sr. Sylvio Santi, nascido em Osasco em 1927, e da 
Sra. Maria Pereira Santi, que aqui chegou em 1945, vinda da 
cidade de Carmo do Rio Claro/MG. A família é composta por quatro 
irmãos: o primogênito Lourival, administrador de empresas; Silvio, 
que infelizmente já partiu, e Ana Cristina, formada em direito.

Estudou no SESI, Ceneart e Colégio Fernão Dias, onde se 
formou em eletrotécnica. Posteriormente, graduou-se em 
Tecnologia Eletrônica, pela Universidade Mackenzie, com pós-
graduação em Gestão Pública.

Biografia

era feirante, e o materno, um grande alfaiate, praticavam seus ofícios. Ainda muito jovem, 
começou a trabalhar com seu pai na alfaiataria. Em 1997, fundou sua própria empresa na área de 
confecção, se especializando no segmento de uniformes sob medida.

Estudou na EE Professora Heloisa de Assumpção, no bairro de Quitaúna, onde sua família 
morou por alguns anos. Depois, mudaram-se para o Bela Vista, tendo completado o ensino médio 
na tradicional EE Professor José Maria Rodrigues Leite.

É graduado em letras pelo UNIFIEO. Em 2013, assumiu como gestor na UBS Santa Maria 
Goretti, tendo como grande desafio preparar um eficiente planejamento, visando melhorar as 
condições de trabalho e, consequentemente, o bom e humanizado atendimento à população.

Sob sua gestão, a UBS transformou-se em uma grande referência. Hoje, como representante 
do povo na Câmara Municipal, sua principal bandeira, como não poderia deixar de ser, é na área da 
saúde. É presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social e relator da Comissão do Idoso, 
do Aposentado, do Pensionista e das Pessoas com Deficiência.

Michel é casado com a advogada Dra. Simone Sandra da Silva Figueredo desde 2009. O casal 
tem um filho, nascido em 2014. Matheus Lomovtov Melo Silva Figueredo teve a felicidade de 
nascer no mesmo dia em que se comemora o aniversário da Emancipação de Osasco, 19 de 
fevereiro.



Douglas Sakatauskas (Vitautas Sakatauskas)

Vitautas Sakatauskas nasceu em 22 de outubro 
de 1933, na cidade de Marília, interior de São 
Paulo. Filho de imigrantes lituanos que, em 1917, 
vieram para o Brasil em busca de dias melhores.

Em 1941, a família se mudou para a capital 
paulista, no então Bairro de Osasco, e teve a 
oportunidade de vivenciar aquele período de 
grandes lutas do grupo de moradores, 
denominado Autonomistas, hoje representados 
pela Ordem dos Emancipadores. Esses 
moradores, verdadeiros heróis, conseguiram a 
proeza de transformar o Bairro de Osasco na 
cidade de Osasco.

Aqui, nesta “grande cidade”, como gostava de chamar, Vitautas fez sua história. Teve quatro 
filhos: Amauri, Sérgio Vitor, Alexandro e Douglas Denis. Foi casado com a Sra. Maria de Lourdes, 
que o acompanhou até seus últimos dias. Deixou dez netos e dois bisnetos.

É o primeiro filho de uma família de sete irmãos, entre eles, a saudosa Analice Sakatauskas, que 
partiu prematuramente após um acidente. Por iniciativa do amigo da família, o então prefeito Hirant 
Sanazar, Analice Sakatauskas denomina uma das principais avenidas de nossa cidade.

Vitautas sempre gostou muito de trabalhar e ajudar a família. Com apenas sete anos, começou 
a entregar marmita na cidade de Marília e na cidade vizinha, Pompeia. Já morando em Osasco, 
trabalhou nas indústrias de Francesco Matarazzo como bombeiro civil.

Trabalhou também na Cobrasma, Liquigás, Cimaf e na Prefeitura de Osasco. Por seu carisma, 
sempre fez muitos amigos por onde passou, tornando-se conhecido por seu respeito ao próximo e 
caráter.

Foi também um apaixonado por motociclismo. Suas motos, já tão diferentes para a época, eram 
utilizadas em acrobacias pelas ruas de nossa cidade. Em 2006, foi homenageado pelo conhecido 
grupo de motociclistas Corvos Motoclube - Cidade de Osasco.

Por sua barba, cabelos longos e brancos e olhos infinitamente azuis, Vitautas era naturalmente 
a própria imagem do Papai Noel. Amava cumprir essa importante e gratificante missão.

Levou alegria a milhares de crianças no Osasco Plaza Shopping e em diversas instituições de 
caridade de nossa cidade. Em 2007, por sua história e trabalho, foi reconhecido como Cidadão 
Osasquense pela Câmara Municipal.

Vitautas partiu em 23 de outubro de 2017, mas está eternizado na história de Osasco, onde será 

Profissionalmente, atuou como servidor de carreira na Prefeitura de São Paulo, onde exerceu a 
função de Supervisor de Obras Públicas de 1991 a 2005, ano em que foi convidado para ser Diretor 
de Engenharia Elétrica, na então Secretaria de Obras e Transportes da Prefeitura de Osasco. 
Nesta semana, Percival completou 30 anos de serviço prestados.

Nessa sua primeira passagem pelo Executivo osasquense, permaneceu até 2013, época em 
que retornou à Prefeitura de São Paulo para trabalhar na Secretaria de Infraestrutura Urbana como 
superintendente.

Por sua atuação anterior e pelo profissional dedicado que é, em 2018 retornou a Osasco, agora 
convidado para ser secretário-adjunto na Secretaria de Serviços e Obras, função que vem 
desempenhando com grande brilhantismo.

Percival também se destacou no campo acadêmico, como professor na área de eletroeletrônica 
na Universidade Bandeirantes e no SENAI, completando uma sólida carreira, cuja trajetória foi 
iniciada como aluno e concluída como professor na instituição.

Percival Santi é casado com a Sra. Fabiana Lopes Santi e tem três filhos: Daniel e Felipe, 
comerciantes em Osasco, e Silvio, analista de sistemas. Seus quatro netos, Daniel, Lucca, Téo e 
Gael, são uma razão à parte para a felicidade do casal Percival e Fabiana.



15° Edição do Programa Nossa História homenageia 
o eterno Papai Noel de Osasco

Douglas Sakatauskas, Michel Figueredo e Percival Santi foram os hasteadores das bandeiras

Por Ana Luisa Rodrigues

Na última edição do Programa Nossa História do 
ano o eterno Papai Noel de Osasco, Vitautas 
Sakatauskas (in memoriam) foi homenageado através 
da presença de seu filho Douglas Dênis Sakatauskas 
no hasteamento da Bandeira de Osasco.

A 15ª Edição do Programa aconteceu na manhã 
desta quinta-feira (16) e também contou com a 
presença do vereador Michel Figueredo (Patriota), que 
hasteou a bandeira do Brasil, e do secretário adjunto 
de Obras, Percival Santi, que conduziu a bandeira de 
São Paulo.

O presidente da Frente Parlamentar Nossa História, 
vereador Rogério Santos (PL), comemorou a volta do 
criador do programa, Sebastião Bognar, que esteve 
afastado das últimas edições para tratar da saúde.

“Sabemos como foi difícil para ele ficar longe. O amor que o Bognar tem por esse programa... E como ele tem 
nos ensinado a importância de amar a história e respeitar as pessoas que formam a história”, ressaltou o 
parlamentar.

Segundo Rogério Santos, a última edição do ano acontece em um período repleto de simbolismos. “O Espírito 
do Natal é o Espírito de Cristo que nasceu despido de glória, nasceu no singelo símbolo de uma gruta e em uma 
manjedoura”, declarou o vereador ao lembrar os presentes da importância de cultivar empatia, amor, respeito. “E 
o nosso Papai Noel representa a doação para o outro. O sentido da vida humana está em se oferecer pelo outro”, 
declarou Santos. “Natal significa isso”.

Filho de Vitautas, Douglas Dênis, que é servidor 
público, agradeceu pela homenagem e falou sobre os 
exemplos dados pelo pai. “Busco seguir os 
ensinamentos do meu pai”.

Falecido em 2017, Vitautas mudou-se para Osasco 
em 1941. Apaixonado por motociclismo, trabalhador 
comprometido, era conhecido também pelos cabelos e 
barbas brancas e pelos olhos profundamente azuis. 
Características que o tornaram o Papai Noel oficial de 
Osasco.

Com 30 anos de serviço público, completados 
agora em dezembro, Percival Santi, nasceu em 
Osasco, é professor de eletroeletrônica na 
Universidade Bandeirantes e no Senai. Mas, sua 
carreira foi construída em obras, em São Paulo e em Osasco, onde conquistou o respeito dos colegas pela sua 
dedicação e compromisso.

“Por uma feliz coincidência, essa semana faço 30 anos de serviço público. Agradeço a todos pelo convite de 
estar aqui hoje e quero que saibam que nós da Secretaria de Obras temos muito respeito por esta Casa de Leis”, 
comentou Percival.

Conduzindo a bandeira do Brasil, o vereador Michel Figueredo falou sobre a emoção de participar do 
programa ao lado do filho Matheus e da esposa Simone e agradeceu aos pais pela formação que eles lhe 
proporcionaram. “Tudo o que faço, faço pelo meu filho, quero ser um bom exemplo. Agradeço profundamente a 
meus pais pelo posicionamento deles, pelos seus valores, pelo que fizeram por mim. Quero agradecer também à 

Frente Parlamentar que tem revigorado a história da 
nossa cidade e eu tenho a honra de fazer parte dela”, 
falou Michel Figueredo, após citar os colegas que 
atuam na Câmara Municipal e que serviram de 
exemplo para o parlamentar, como Gurupy Martins, 
Bognar e Rogério Santos.

Josias da Juco (PSD) também ressaltou a importância 
do momento, por ser a última edição do ano do Programa 
Nossa História e afirmou estar esperançoso para o 
próximo ano. “É um momento de união das famílias, do 
respeito. Falamos que Osasco é a cidade da família. 
Esperamos que seja o último evento que a bandeira do 
estado fique a meio mastro, representa a dor da perda 
das famílias pelas vítimas dessa doença. Que tenhamos 
um 2022 abençoado”, rogou Josias.


