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Rafael vê votação ‘expressiva’;
Fabio destaca ‘troca de ideias’
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dos votos válidos, contra 45,96% da 
chapa adversária, de Thomé Lovato. O 
vice-diretor eleito é Sandro Medeiros.

Já no CCNE (Centro de Ciências Natu-
rais e Exatas), a candidata única à Dire-
ção, Sonia Zanini Cechin, ficou com 
92,70% do total de votos, segundo a 
página do centro no Facebook. Seu vice 
é José Neri Paniz.

Tanto no CCR quanto no CCNE, a vo-
tação para diretor foi realizada na quin-
ta-feira (9).
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Candidatos deram entrevista nesta quinta-feira (9), após eleição; para Erika, processo eleitoral foi ‘muito tranquilo’

Direção cumprimenta chapa

CT elege Marchesan;
Zanella vence no CCR

Alunos formam fila para votar na eleição para a Direção do CTISM, no hall de entrada. À direita, os candidatos a diretor, Rafael Adaime Pinto, e a vice-diretor, Fabio Franciscato, no final da apuração.
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Tiago Marchesan e Tatiana Cervo, que foram
eleitos diretor e vice do CT na quarta-feira (8).

A Direção divulgou uma nota na tarde 
desta quinta-feira (9) em que cumpri-
menta Rafael e Fabio pela “expressiva 
votação obtida na consulta”. O comu-
nicado parabeniza também a Comissão 
de Consulta pela “clareza e isenção” do 
processo eleitoral. Leia a íntegra:

6
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A Direção do Colégio Técnico Indus-
trial de Santa Maria (CTISM) agradece e 
parabeniza os membros integrantes da 
Comissão de Consulta pela destacada 
condução do processo de consulta à 

O candidato à Direção do CT (Centro 
de Tecnologia), Tiago Marchesan, e a 
postulante a vice-diretora, Tatiana Cer-
vo, obtiveram 96,6% dos votos na elei-
ção realizada na quarta-feira (8), segun-
do a página do CT no Facebook. A cha-
pa era a única que concorria.

A votação foi antecipada porque o 
atual diretor, Luciano Schuch, assumirá 
o cargo de vice-reitor na segunda ges-
tão do reitor Paulo Afonso Burmann, 
que foi reeleito em junho. Schuch ocu-
pava a Direção desde 2014.

Segundo o site do CT, Marchesan e 
Tatiana propuseram, na campanha, re-
formas estruturais no centro diante da 
escassez de recursos e o fortalecimento 
de projetos de extensão, empresas jú-
niores e diretórios acadêmicos.

CCR E CCNE
No CCR (Centro de Ciências Rurais), a 

chapa do candidato a diretor Irineo 
Zanella venceu a votação com 54,04% 

comunidade, realizado com empenho e 
dedicação no dia 8 de novembro, no 
CTISM. A clareza e isenção de toda a 
consulta foram exemplares ao processo 
e fundamentais para garantir a mani-
festação democrática da comunidade 
dessa instituição.

Aproveitamos para cumprimentar o 
Profº Rafael Adaime Pinto e o Profº Fa-
bio Franciscato pela expressiva votação 
obtida na consulta. Desejamos muito 
sucesso a vocês nesta nova caminhada 
e nos colocamos à disposição para con-
tribuir com a próxima gestão do CTISM.

Parabéns a todos(as)!
A Direção

fonte: Comissão de Consulta

ALUNOS

144 chapa 1

49 chapa 1

28 chapa 1

5 brancos

6 brancos

1 nulo

6 nulos

13 nulos

PROFESSORES

TAES

RESULTADO POR SEGMENTO

RESULTADO PERCENTUAL
Considerando paridade de 1/3 para cada segmento

APTOS A VOTAR QUANTOS VOTARAM

      1.430 alunos

      115 docentes

      55 TAEs

      155 alunos

      68 docentes

      29 TAEs

252

Mais notícias na página 2.

1.600

chapa 1 87,70% nulos
7,94%

brancos
4,37%

O candidato a diretor, Rafael Adaime 
Pinto, disse em entrevista nesta quinta 
(9) que considera “expressiva” a vota-
ção obtida por sua chapa na eleição pa-
ra a Direção, realizada no dia anterior. 
Ele e o candidato a vice-diretor, Fabio 
Franciscato, ficaram com 221 votos.

“A gente fica muito contente porque 
teve um apoio de uma maioria em to-
dos os segmentos”, disse Rafael.

Ao longo da entrevista, os candidatos 
destacaram que a campanha foi uma 
oportunidade para “ir atrás das pesso-
as, conversar, trocar essas ideias”, nas 
palavras de Fabio. No entanto, o candi-
dato a vice afirmou que a chapa “não 
atingiu todos nesse período” e que, 
mesmo após a votação, ele e Rafael 
têm a intenção de “continuar esse diá-
logo”. Leia mais no site do CTISM.

COMISSÃO
Nesta sexta-feira, a Comissão de Con-

sulta informou as porcentagens finais 
da votação para a Direção. Consideran-
do a paridade de um terço para cada 
segmento (alunos, docentes e técnicos 
administrativos), a chapa Rafael-Fabio 
obteve 87,70% dos votos totais. Os vo-
tos nulos somaram 7,94% e os bran-

cos, 4,37%.
Nenhum recurso foi registrado contra 

o resultado.
Em entrevista, a presidente da comis-

são, a professora Erika Goellner, disse 
que está “satisfeita” com o processo 
eleitoral, que foi “muito tranquilo”. Na 
opinião dela, o comparecimento pode-
ria ter sido maior se houvesse mais de 
uma chapa na disputa.
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