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Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Conselho Nacional de 

Dança Desportiva e de Salão- CNDDS 

 

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de março de 2015, 

em sua sede social, localizada na Alameda Itu, nº 167, Bairro Cerqueira César, com 

início às 18:30 horas, em segunda chamada conforme convocação endereçada aos 

presentes. A lista de presença assinada que se torna parte integrante da presente ata. 

Assumindo os trabalhos o presidente da CNDDS, Sr.  William Miyashiro solicitou aos 

presentes a indicação de um membro da Assembleia para presidir os trabalhos, tendo 

em vista que a pauta inicial de assembleia tem por objetivo a prestação de contas da 

diretoria dos exercícios de 2013 e 2014. Os presentes indicaram a Srta Carla Lazazzera 

para presidir os trabalhos, tendo o Presidente indicado para secretariar os trabalhos a 

Srta Kelly Cristina Quaglio Poli, em seguida pediu ao Secretário que lesse o Edital de 

Convocação o que foi cumprido. Em seguida chamou o Presidente do CNDDS, Sr.  

William Miyashiro para que apresentasse aos presentes os balanços para deliberação 

e votação. Feita a explanação, o Sr. Presidente antes da votação pediu ao Secretário 

que lesse os Pareceres do Conselho Fiscal, relativo aos exercícios de 2013 e 2014. 

Lidos os pareceres, estes foram colocados em votação que foram aprovados sem 

ressalva e por unanimidade. Em seguida foi colocado em votação os balanços 

apresentados, e, como não houve qualquer questionamento quanto aos balanços 

apresentados primeiramente foi aprovado e ratificado o balanço de 2013, por 

unanimidade, em seguida colocou-se à Assembleia o Balanço do Exercício de 2014 que 

deliberou pela aprovação por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 

Secretário que lesse à Assembleia o pedido de renúncia da Diretora Financeira Sra. 

Mônica Maldonado Couto Moreira. Lido e achado conforme, a Assembleia aceitou a 

renúncia com um voto de louvor e agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos durante 

o período laborativo. Em seguida, foi lida aos presentes o pedido de renúncia do Sr. 

Paulo Roberto Ribeiro da Silva, que ocupava o cargo de Suplente do Conselho Fiscal, 

que também foi aceito com um voto de louvor pelos trabalhos desenvolvidos. Em 

seguida foi indicado para exercer o cargo de Diretor Financeiro o Sr. Paulo Roberto 

Ribeiro da Silva. Tendo em vista sua desincompatibilização anterior à indicação para o 

Cargo de Diretor Financeiro, esta indicação foi aceita pela Assembleia por unanimidade. 

Sem que houvesse outros assuntos a serem tratados, o Sr. Presidente deu por 

encerrados os trabalhos, que vai, por mim, Kelly Cristina Quaglio Poli, Secretária 

assinada e pelo Presidente da Assembleia. 


