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W/ír VEREADOR FRANCISCO DE SOUZA FILHOI

REQUERIMENTO N° 119, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009.

O Vereador subscrito nesta Casa de Leis, depois de cumpridas as 

formalidades de praxe, requer seja consignada “MOÇÃO DE APLAUSOS” à 

Ilustríssima Senhora Sandra Helena Rodrigues dos Santos, pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade aldeense.

JUSTIFICATIVA

Nossa ilustre homenageada, nascera em 9 de julho de 1967, em Campo Grande, 
cidade do Rio de Janeiro, é profissional renomada do ramo da beleza, destacando-se como 
cabeleireira formada pelo SENAC/São Pedro da Aldeia, proprietária do Salão Ágape e, 
atualmente, ministra cursos na área de beleza em diversas cidades.

Em janeiro de 1988, veio trabalhar como bancária no Banco Nacional na cidade de 
Cabo Frio, e fixou residência em Búzios, em casa de parentes. Mais tarde, conheceu o 
aldeense Carlos Alberto Rocha dos Santos, grande amor de sua vida, e apaixonada casou- 
se, no dia 17 de dezembro de 1990, fixando residência na cidade de São Pedro da Aldeia. 
Teve dois filhos a Mayara Rodrigues dos Santos e Matheus Rodrigues dos Santos

Em 1998, por incentivo e doação de todo o material pela amiga Francisca, abriu o 
seu Salão, no bairro Poço Fundo, o qual deu o nome de “Salão Ágape" que quer dizer amor 
de Deus. Atendia, não somente clientes de várias cidades vizinhas. Com isso, percebeu que 
a localização do Salão não era viável para alguns de seus clientes, assim buscou fechar e 
abrir no centro da cidade. Passou a funcionar a Rua Assis Brasil, próximo ao Hospital 
Missão, logo depois a Rua Professor Cordelino, mais conhecida como Rua da Parra, em 
cima do antigo estabelecimento comercial “Bar 121”, porém, como era de difícil acesso, por 
ser no segundo andar, resolveu mais tarde, ou seja, há 8 (oito) anos, funcionar à Rua Rita 
Pereira n°. 37, Centro onde permanece atualmente.

Sua trajetória, atrelada a sua brilhante história de vida, se perdem em meios as 
palavras, e estas tornam-se insuficientes para trazer a lume todo seu cabedal de 
experiência, esta Moção visa suprir esta falta com seu valor meritório, que embora seja 
simples, traz consigo às honras que lhes são devidas.
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