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CONCEDE o título de cidadão do
Amazonas ao Sr. Sandro Putnoki.

ASSEMBL IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. le Nos termos da Resolução Legislativa n.7I de 15 de dezembro de L977, Íica

concedido o Título de Cidadão do Amazonas ao empresário, Sr. Sandro Putnoki.

Parágrafo único. A entrega do título será realizada em reunião especial da Assembleia

Legislativa, que ocorrerá em dia e hora definidos pela Mesa Diretora deste Poder.

Art.2e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM

Manaus, 01 de agosto de 2019.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo conceder o Título de Cidadão do

Amazonas ao Sr. Sandro Putnoki, empresário, compositor de toadas, ambientalista,

conhecido no meio cultural Amazonense como Sandro Paulista, nascido no Estado de São

Paulo, casado, pai de dois filhos, veio para o Amazonas no ano de t9g7, solucionar

demandas relacionadas a sua empresa Sanlok Assistência técnica em Cofres e Caixas

eletrônicos, que à época prestava serviços de manutenção aos cofres das agencias bancarias

da CapitalAmazonense.

No período em que o Sr. Sandro esteve em Manaus, se encantou pela culinária,

pelas belezas naturais e acima de tudo pela cultura Amazonense traduzida pelas toadas dos

bois garantido e caprichoso, ritmo de evidencia que reúne milhares de pessoas em todo o

Estado. A aproximação com o Amazonas e com a cultura local, fez com que Sandro

instalasse uma filial de sua empresa na cidade de Manaus, com a finalidade de facilitar a

logística entre o Amazonas e o estado de São Paulo, além é claro de gerar empregos para

dezenas de trabalhadores Amazonenses.

Após se estabilizar na cidade, Sandro teve a oportunidade de no ano de 2001,

conhecer o festival Folclórico de Parintins, vindo a se encantar ainda mais com as belezas

naturais, da mesma forma que ocorreu com a cidade de Presidente Figueiredo, onde

comprou uma área para manter preservada a mata, cachoeiras intactas e preservar a vida

selvagem que ali habita.

Desde então há mais de 20 (vinte) anos, Sandro vem divulgando e apoiando

nossa cultura e lutando pela preservação da biodiversidade Amazônica a nível nacional e

internacional.

Através do título de Cidadão Parintinense, que lhe foi concedido em 2012 pela

Câmara Municipal de Parintins, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados, apoio

e incentivo à cultura do Município.

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.e 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Líns de Albuquerque - Parque Dez

CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

B@ assembleiaam www.ale.am.gov.br



PODEN LEG|$IATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

Sandro Putnoki, foi homenageado no carnaval de 2019 pelo Grêmio Recreativo

escola de Samba Dragões do lmpério, do bairro são Jorge, Zona Oeste da cidade, com o

Tema: Sandro Paulista Perreché do Brasil, onde foi contado um pouco de sua história com

Manaus, Parintins e Presidente Figueiredo, enquanto empresário, guardião da cultura, do

meio ambiente e torcedor do Boi Garantido.

Em Manaus Sandro também foi homenageado com o Título de Cidadão

Manauara, concedido pela Câmara Municipal de Manaus, em reconhecimento pelos

relevantes serviços prestados a cidade de Manaus, nas áreas do meio ambiente, cultura e

apoio artístico local.

Sandro Preta um trabalho gratuito em São Paulo de apoio a artistas

Amazonenses que precisam de ajuda e estadia na Capital paulista.

De forma resumida, esta é a trajetória de Sandro Putnoki, defensor da

preservação pelo meio ambiente, gerador de renda e emprego para nosso Estado,

divulgador de nossa cultura, apoiador e incentivador dos artistas Amazonenses. Um homem

que tem imenso amor por nossa teraa e orgulho de levar nossos costumes e cultura para

várias regiões do Brasil e do Mundo.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares pela aprovação da presente

propositu ra.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA
Manaus, 01de agosto de 2019.
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CURRICULO

Nome: Sandro Putnoki

Naturalidade: São Paulo

Sandro Putnoki, empresário, compositor de toadas, ambientalista, conhecido no

meio cultural Amazonense como Sandro Paulista, nascido no Estado de São Paulo, casado,

pai de dois filhos, veio para o Amazonas no ano de L997, solucionar demandas relacionadas

a sua empresa Sanlok Assistência técnica em Cofres e Caixas eletrônicos, guê à época

prestava serviços de manutenção aos cofres das agências bancarias da Capital Amazonense.

No período em que o Sr. Sandro esteve em Manaus, se encantou pela culinária,

pelas belezas naturais e acima de tudo pela cultura Amazonense traduzida pelas toadas dos

bois garantido e caprichoso, ritmo de evidencia que reúne milhares de pessoas em todo o

Estado. A aproximação com o Amazonas e com a cultura local, fez com que Sandro instalasse

uma filial de sua empresa na cidade de Manaus, com a finalidade de facilitar a logística entre

o Amazonas e o estado de São Paulo, além é claro de gerar empregos para dezenas de

trabalhadores Amazonenses.

Após se estabilizar na cidade, Sandro teve a oportunidade de no ano de 2001,

conhecer o festival Folclórico de Parintins, vindo a se encantar ainda mais com as belezas

naturais, da mesma forma que ocorreu com a cidade de Presidente Figueiredo, onde

comprou uma área para manter preservada a mata, cachoeiras intactas e preservar a vida

selvagem que ali habita. Desde então há mais de 20 (vinte) anos, Sandro vem divulgando e

apoiando nossa cultura e lutando pela preservação da biodiversidade Amazônica a nível

nacional e internacional.

Recebeu o título de Cidadão Parintinense, que lhe foi concedido em 201-2 pela

Câmara Municipal de Parintins, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados, apoio

e incentivo à cultura do Município.

Sandro Putnoki, foi homenageado no carnaval de 2019 pelo Grêmio Recreativo

escola de Samba Dragões do lmpério, do bairro são Jorge, Zona Oeste da cidade, com o
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Tema: Sandro Paulista Perreché do Brasil, onde foi contado um pouco de sua história com

Manaus, Parintins e Presidente Figueiredo, enquanto empresário, guardião da cultura, do

meio ambiente e torcedor do Boi Garantido.

Em Manaus Sandro também foi homenageado com o Título de Cidadão

Manauara, concedido pela Câmara Municipal de Manaus, em reconhecimento pelos

relevantes serviços prestados a cidade de Manaus, nas áreas do meio ambiente, cultura e

apoio artístico local.

Sandro Presta um trabalho gratuito em 5ão Paulo de apoio a artistas

Amazonenses que precisam de ajuda e estadia na Capital paulista..

Defensor da preservação pelo meio ambiente, gerador de renda e emprego para

nosso Estado, divulgador de nossa cultura, apoiador e incentivador dos artistas

Amazonenses. Um homem que tem imenso amor por nossa teraa e orgulho de levar nossos

costumes e cultura para várias regiões do Brasil e do Mundo.
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