
                                                                                                
Ofício N° 010/2021 

 

DA: COMISSÃO ELEITORAL DO SINDCEDRO 

 

AO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CEDRO DE SÃO JOÃO 

 

Ass.: INFORMA SOBRE O RESULTADO DA ELEIÇÃO SINDICAL  

 

 

Vimos por meio deste, informar a Vossa Excelência Promotor de Justiça do 

Ministério Público de Cedro de São João, sobre o resultado da eleição do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais deste Município, que foi realizado no dia 29 de abril de 

2021, no horário das 07:00 as 14:00 horas, no auditório da Câmara Municipal de 

Vereadores, com os seguintes resultados: CHAPA 1 – AVANÇA CEDRO, Presidente: 

Glécia Figueiredo dos Santos com 29 (vinte nove) votos, CHAPA 3 – NOVOS 

TEMPOS Presidente: Fábio Silveira de Melo, teve 15 (quinze) votos, e a CHAPA 2 – 

RECOMEÇO COM RESPONSABILIDADE, Presidente: Deividy Marcklin Silva 

Santos, teve 02 (dois) votos, sendo a chapa vencedora CHAPA 1 – AVANÇA CEDRO 

com a maioria dos votos. 

Outrossim, informo que os membros hora denunciados por tentar tumultuar o 

movimento legitimo e legal, fizeram em uma determinada quadra do município 

movimentação com o objetivo de atrapalhar os trabalho legalizado e legitimo para 

eleição dos dirigentes sindical deste município, indo além do que reza o bom senso e 

principalmente o respeito as entidades envolvidas no processo e ao MP/SE, a reunião na 

quadra tinha o objetivo de desfazer os trabalhos que estava sendo realizado na Câmara 

Municipal de Vereadores, ação foi comandada pelo Sr. Silvan, David e o Ex-prefeito 

Nildo também conhecido como Nildão. 

Após o processo eleitoral do Sindicato o Sr. Silvan, David e o Ex-prefeito 

Nildo também conhecido como Nildão, com alguns colaboradores, se encontraram em 

um bar da cidade esbravejando "quem manda aqui é Nildão, justiça não manda aqui, 

quem manda aqui é Nildão". Infelizmente esse cidadãos pele prestigio que conquistarão  

deveriam dar exemplo, mas tem um comportamento a margem da lei o que neste 

momento nos traz desconforto e insegurança para a comissão eleitoral de 2021, e aos 

próprios membro ora eleitos para o próximo exercício do mandato. Portanto pedimos a 

Vossa Excelência mais uma vez ação com o objetivo de conter os ânimos dos 

envolvidos com objetivo de evitar que os direitos dos servidores venham ser cessados. 

Em anexo parte dos dessabores proferidos pele Sr. David o qual quer por toda a 

força ser o presidente do sindicato supracitado. 

 

 

Cedro de São João/SE, 28 de abril de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Francisco Sergio Matos Tavares 

Presidente da Comissão Organizadora da Eleição do SINDCEDRO 


