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Aos dezesseis dias do mês de março do ano de 2006, às 08:30 horas na sala de reuniões do
CCS, sob a presidência do Prof. Alberto Binato, Diretor do Centro de Ciências da Saúde,
aconteceu a Reunião Extraordinária do Conselho do Centro de Ciências da Saúde, com a
pauta elaboração da lista tríplice para Diretor e Vice-Diretor do CCS. Inicialmente o
professor Alberto Binato agradeceu a Comissão Eleitoral, que elaborou o Edital, o qual foi
aprovado no Conselho do Centro e leu um expediente da referida Comissão, datado de
15/03/06, que comunica a inscrição de uma única chapa, constituída pelo professor Renan
Rademacher para Diretor e Marcos Cauduro Troian, para Vice-Diretor, dizendo que não
haverá consulta à comunidade, conforme decisão do Conselho. Deu-se início a elaboração
da lista tríplice, primeiramente para Diretor, tendo o professor Renan obtido 25 votos, o
professor Heitor da Palma Lampert O1 voto , professor Walter Blaya Perez O1 voto e a
professora Leris Salete Bonfanti Haeffner 01 voto. Tendo em vista que ficaram empatados
os três últimos nomes, o desempate ficou pela ordem de antiguidade na UFSM. A lista
tríplice para Diretor será a seguinte: em primeiro lugar Renan Rademacher , em segundo
lugar Heitor da Palma Lampert e em terceiro lugar Walter Blaya Perez. Para Vice-Diretor o
professor Marcos Cauduro Troian recebeu 23 votos, professora Catia Margarete
Domingues Goi O1 voto, professor Aron Ferreira da Silveira O1 voto, professora Leris
Salete Bonfanti Haeffner 01 voto, professora Ana Maria Toniolo da Silva 01 voto,
Carmen Lucia Colomé Beck O1 voto e professora Ângela Regina Maciel Weinrnann 01
voto. Para desempate dos candidatos foi usado novamente o critério do docente mais
antigo, ficando assim composta a lista tríplice para Vice-Diretor em primeiro lugar
Professor Marcos Cauduro Troian , em segundo professor Aron Silveira e em terceiro lugar
a professora Ana Maria Toniolo da Silva. Finalmente o professor Binato agradeceu a
todos pela serenidade da elaboração da lista tríplice. Nada mais havendo para constar, eu,
Roberto Lovatto Penna, lavrei a presente Ata, que assino abai .
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