ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE DANÇA
DESPORTIVA E DE SALÃO - CNDDS, REALIZADA EM SÃO PAULO/SP.

Aos doze dias do mês janeiro de 2014, às 20h30, na “Carla Lazazzera
Academia de Dança”, sediada na Alameda Jaú, 167- cj 27, no bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, foi realizada a
Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão
- CNDDS. Estiveram presentes William Miyashiro, presidente do CNDDS, a
vice-presidente Maria Carla Lazazzera, demais integrantes do Conselho: Mara
Regina Manoeiro, Patric Machado Tebaldi, Thiago Oliveira dos Santos, Marcos
Eduardo da Costa, Larissa Cunha da Costa, Mônica Maldonado Couto Moreira,
Antônio Messias Barbosa e secretariados neste ato por Kelly Cristina Quaglio
Poli. Aberta a reunião pelo presidente, os seguintes assuntos foram abordados:
1º- Vinda do Sr. Joan Cayuella para dar um curso de arbitragem em maio, com
o intuito de formar novos árbitros e que alguns desses possam fazer a
certificação no Equador em data posterior. Foi levantada a questão de o
CNDDS ainda não estar vinculado à World Dance Sport Federation- WDSF, e
que se esperasse este reconhecimento para realizar o curso de arbitragem
com esta chancela. O Sr. William Miyashiro ficou encarregado de mandar um
email ao Sr. Jorge Gutierrez para esclarecimentos sobre os trâmites do
reconhecimento do CNDDS e pedindo uma resposta até o dia 01 de fevereiro
de 2014 para tomar a decisão de trazer Joan Cayuella. A título de informação,
o curso estava programado entre os dias 27 de abril e 04 de maio de 2014,
com oito horas diárias, abordando a formação em arbitragem (30 horas), e
também aulas particulares e em grupo (32 horas). Estaria vinculado ao
Campeonato Paulista- Etapa ABC. Se não fosse possível a sua vinda, William
Miyashiro, Maria Carla Lazazzera e Patric Machado Tebaldi programariam um
curso de arbitragem para acontecer na mesma época e no mesmo local. 2ºAlteração do Campeonato Paulista- Etapa Capital para julho. Dessa forma, a
ordem será: Campeonato Paulista- Etapa ABC (1º de maio), Campeonato
Paulista- Etapa Cordeirópolis (junho) e Campeonato Paulista- Etapa Capital
(julho). O Campeonato Mineiro também já está marcado e será realizado em 17
de maio de 2014. 3º- A vinda dos atletas portugueses Alexandra Cunha e
Armando Tinita está sendo pensada para o início de 2015, provavelmente
próximo ao Carnaval. 4º- Formação da Comissão para Elaboração do
Regulamento de Competições do CNDDS, importante para estruturar as regras
a serem seguidas nos campeonatos que englobam faixas etárias, quantidades
de casais por bateria, regras de vestuário, passos permitidos em cada
categoria, Ranking, etc. Se candidataram Bruno Leonardo Coman Martins,
Sarah Lage, indicados por Mônica Maldonado, Marcos Eduardo da Costa,
Larissa Cunha da Costa, Thiago Oliveira dos Santos, Maria Carla Lazazzera,
William Miyashiro e Patric Machado Tebaldi. 5º- Foi abordado por Thiago
Oliveira dos Santos a necessidade de uma reunião com os treinadores junto à

Comissão Técnica para determinarem quais os passos do Syllabus serão
utilizados em cada categoria, auxiliando tanto na construção do Regulamento
como no treino com os atletas. Ficou decidido que a mesma acontecerá no dia
9 de fevereiro de 2014 a partir das 8h na Carla Lazazzera Academia de Dança.
6º- Filiação do casal alemão Benjamin Böhme e Vanessa Thuille. Este casal
entrou em contato com a WDSF para fazer sua carteirinha internacional como
representantes do Brasil, já que Vanessa é brasileira. William Miyashiro
recebeu o pedido através de John Caprez, responsável pela emissão das
carteirinhas e trouxe ao grupo a informação, para que fosse decidido o que
fazer. Depois de todos exporem suas opiniões sobre o fato, foi pedido para
William Miyashiro se informar com o Sr. Joan Cayuella sobre quais
procedimentos são necessários para a escolha de um casal para disputar
campeonatos internacionais, fato que preocupa os atletas brasileiros que já os
mesmos competem o Campeonato Brasileiro e já possuem Ranking. Assim que
houver resposta, esta será divulgada a todos. 7º- Divulgação do Open Toronto
a ser realizado nos dias 21 e 22 de março de 2014. Quem tiver interesse pode
se candidatar, lembrando que neste momento não há patrocínio pelo CNDDS.
8º- A pedido de Maria Carla Lazazzera em caráter de divulgação, lembrou aos
presentes e demais filiados que acessem e compartilhem a página do CNDDS
no facebook para que mais pessoas conheçam esta entidade. Sem mais a
declarar, a reunião foi encerrada pelo Presidente William Myiashiro.

