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Divulgação do Resultado das Eleições 2019 

 
 

No uso de minhas atribuições, venho tornar público e a quem possa 
interessar, o resultado do processo eleitoral disputado no dia 12/11/2019, por meio 
de eleição as vagas nos órgãos estatutários de suas escolhas para o triênio 2020-
2023. 

 
Não foram identificadas quaisquer irregularidades, nem foi recebida por esta 

comissão qualquer impugnação formal alusiva ao processo eleitoral, que ocorreu 
respeitando as normalidades. 

 
Os candidatos Anna Carla Lopes Correia Lima e Daniel Arruda Farias 

solicitaram formalmente a retirada de suas candidatas ao pleito eleitoral vigente 
 
Foram contabilizados e apurados os votos das duas urnas no qual o resultado 

respeita a ordem dos candidatos mais votados 
 
Conselho Deliberativo 
Participantes Ativos: 

Ricardo Jose Porto – 61 (sessenta e um) votos 
Allyson Henrique Fortuna de Souza – 29 (vinte e nove) votos 

Participantes Assistidos: 
Dircineu Dantas de Sena – 24 (vinte e quatro) votos 
Francisco de Assis Tavares Júnior – 09 (nove) votos 
 

Conselho Fiscal 
Participantes Ativos: 

Fernando Erick Queiroz de Carvalho – 63 (sessenta e três) votos 
Lucas Henriques de Queiroz Melo – 14 votos (quatorze) 
Thalles Cesare Araruna Macedo da Costa – 13 (treze) votos 

Participantes Assistidos: 
Tomaz Alfeu de Araújo Ferreira Neto – 25 (vinte e cinco) votos 
Vilmar Ferreira da Rocha – 08 (oito) votos 

 
Esta Comissão Eleitoral homologa o resultado e encerra o referido processo 

eleitoral, encaminhando os documentos que comprovam lisura do processo, bem 
como o resultado ao Conselho Deliberativo para Ratificar o resultado do pleito. 
 
 
João Pessoa, 13 de novembro de 2019. 
 
 
Ivanildo Pinto de Melo 
Presidente da Comissão Eleitoral 


