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O presente projeto destaca-se na biografia pessoal do homenageado, digna de 

reconhecimento por meio da concessão do Título de Cidadão Paulistano. 

Apesar de toda sua estrutura profissional, existe um homem abnegado, dedicado à 
família, de onde vem a força que o impele, garantindo a simplicidade da alma e a grandeza dos 
que falam e agem com sabedoria. 

FRANCESCO PAOLO LO SCHIAVO, Italiano, com igualdade de direitos, nascido em 
Castellabata, Província de Salermo, em 06 de abril de 1951. 

Filho de Genaro Lo Schiavo e Carmela Lo Schiavo. 

Irmãos: Nicola, Elisa, Ada, Costábile e Antonio. 

Após o falecimento de seu pai, o Senhor Paolo foi para um Colégio Interno, construído 
pelo Conde Francesco Matarazzo, coincidentemente, também natural da Província de 
Castellabate. No Brasil manteve uma estreita amizade com a família Matarazzo, principalmente 
com o Conde Matarazzo e com Maria Pia Matarazzo com quem, até hoje, mantem os laços 
afetivos. Na cidade de Nápoli estudou Engenharia Eletrônica; embora não tivesse concluído 
esse curso, em muito lhe serviu para a vida futura. 

Iniciou sua vida profissional no Moinho, pequena empresa de propriedade de seu pai. 

Em 1973, o irmão Nicola o convidou para conhecer o Brasil, fato que, somente veio 
acontecer dois anos depois. 

Chegou de avião em 07 de novembro de 1975, desembarcando na Cidade de São 
Paulo, vindo a residir na Rua São Rafael, no bairro da Mooca. Nessa época o bairro foi o 
símbolo da chegada dos imigrantes italianos na Cidade de São Paulo. 

Junto com o português Sr. Mário que na época era sócio de seu irmão Nicola em um 
laticínio, instalado na mesma Rua São Rafael. Com o Sr. Mário percorreu a cidade, durante 
quase um mês, para conhecer seus pontos atrativos. 

O próprio Sr. Mário lhe ensinou os detalhes pertinentes à sua primeira atividade na 
cidade. E assim, o Sr. Paolo passou a integrar junto com o irmão e o Sr. Mário as atividades no 
comércio. 

Diante da dificuldade em dominar o idioma português matriculou-se no Instituto Alumni 
que o ajudou a compreender os costumes e tradições dos paulistanos, e assim partilhar de 
sociável convivência. 

Católico praticante frequenta atualmente a Paróquia Nossa Senhora do Brasil (Jardim 
Europa), sendo devoto de San Costábile e de San Marco Evangelista. 

Casou com a Senhora Marlisa Saporito em 1981, passando a residir na Rua Caconde, 
no Jardim Paulista. 

Dessa união nasceram os filhos: Marina, Marcela, Hugo, coroando com o nascimento 
do neto: Francesco. 

A lista de contribuições de Paolo Lo Schiavo ao redor de sua trajetória nesta cidade é 
por demais extensa, como bem sabem aqueles que o acompanham. 



Presidiu o Lions Club da Mooca junto com os fraternos amigos: Vicente de La Pastina, 
Júlio Tucci e Antônio Rodrigues. 

É associado do Circolo Italiano, exercendo a função de Diretor. 

É frequentador assíduo do Clube Atlético Juventus, tradicional clube situado na Mooca. 

É associado e entusiasta das atividades esportivas da S.E. Palmeiras, (estando na 
Itália, é torcedor da Società Sportiva Cálcio Napoli, ou simplesmente Napoli). 

Exerce vice-presidência do Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e Exportador 
de Frutas do Estado de São Paulo - SCAF, desde o exercício de 2.000. 

Exerce por dois mandatos a 1ª vice-presidência do Sindicato do Comércio Atacadista 
de Gêneros Alimentícios no Estado de São Paulo (SAGASP), tendo a Senhora Marlisa Saporito 
Lo Schiavo no Conselho Fiscal Efetivos. 

Membro do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo - 
SAMPAPÃO. 

Dotado de um instinto comercial aguçado e intuição para os negócios, atualmente são 
de sua propriedade as empresas: 

- Metapunto - Boutique de Bebidas 

Fundada há 20, no coração da zona cerealista de São Paulo. 

É uma revenda multimarcas de vinhos importados. 

- Central do Sabor 

Com 15 anos de mercado, a Central do Sabor é referência no mercado culinário e 
trabalha com as melhores marcas dos ramos: Confeitaria, Sorveteria, Cafeteria, Coquetelaria, 
Padaria, Festas e Gastronomia em Geral. 

- Nutre 

Essa empresa foi constituída em 1982, tendo como objetivo a fabricação de produtos 
necessários à elaboração do sorvete. Adquirida pelo Grupo Metapunto no ano de 2000. 

- Di Cunto 

Tradicional casa familiar de pães e massas artesanais, salgados, tortas, doces e 
especialidades italianas. 

O seu caráter empreendedor o impulsiona a contribuir e participar de inúmeras feiras 
próprias ao seu ramo de atividade, como exemplos destacamos: 

- FIPAN: principal feira de negócios no país, com foco na panificação, confeitaria e 
estabelecimentos que atuam no Food Service. 

- FISPAL TECNOLOGIA: Feira para a indústria de alimentos e bebidas. 

Filantropia: 

Dirige a ONG: Um Ato de Amor - Grupo da Sopa 

- empreendimento que arrecada recursos e confecciona em cozinha própria, alimentos 
que são distribuídos aos menos favorecidos. 

- é contribuinte assíduo e diretor da entidade beneficente "Sociedade Espiga Dourada", 
localizada na cidade de Vargem Paulista, que angaria alimentos, roupas e proporciona cursos 
para a população mais carente. 

Os que têm o privilégio de com ele conviver, partilham da sua visão comunitária e 
humana, da sua alegria e sensibilidade. 

Presença constante nas atividades em que o prestígio das entidades representativas 
de que participa possa ser exaltado. 

Um idealista arrojado e indiferente às dificuldades que lhes aparecem. 
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Francesco Paolo Lo Schiavo assume que sente gratidão e muito respeito às figuras do 
Conde Francesco Matarazzo e Alfredo Di Cunto, Maria Pia Matarazzo, amigos de longa data. 

Paolo diz que terminar seus últimos dias no Brasil, mas não antes de ver concluído seu 
sonho de construir uma Casa de Saúde (hospital) dirigida aos desprovidos. 

Para esta empreitada já esta tomando as primeiras iniciativas. 

A homenagem que ora propomos é uma justa homenagem que a Cidade de São Paulo, 
através da Câmara Municipal presta a esse digno e honrado cidadão que com mais de 40 anos 
atuando nos variados segmentos, sempre primou pela qualidade dos seus produtos e no 
relacionamento com todos os que o cercam, tanto que seus colaboradores fazem parte de uma 
grande família. Assim foi o início quando o senhor Lo chegou a São Paulo e se mantem até 
hoje. 

Com a certeza da importância da homenagem, conto com o apoio meus nobres Pares 
para sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 130 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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