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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE DANÇA DESPORTIVA E DE 

SALÃO - CNDDS, REALIZADA EM SÃO PAULO/SP. 
 
 
Ata da Reunião, realizada em 6 de dezembro de 2015, em sua sede social, localizada na 
Alameda Itu, 167, Bairro Cerqueira César, com início às 18h30. Estavam presentes no local 
os membros: Carla Lazazzera, Carlos Brito, Douglas Teruya, Giulli Kimura, Kelly Poli, Michel 
Rosenblat, Miguel Fujita, Patric Tebaldi, Shigueko Fujita, Soraya Lima, Thiago Santos, William 
Miyashiro e via Skipe: Daniela Bandelli, Bruno Coman, Celeste Abuchara, Marcello Nencini, 
Paulo Galvão e Sarah Lage. A lista de presença foi assinada e torna-se parte integrante desta 
ata. Assumindo os trabalhos, o presidente do CNDDS, Sr. William Miyashiro anunciou aos 
participantes os assuntos da pauta em questão, aqui numerados: 1-Representação do Brasil 
por Casais Internacionais, William esclareceu que: o regulamento WDSF exige que pelo 
menos um componente do casal (cavalheiro ou dama) possua nacionalidade do país que 
representam em campeonatos mundiais. Foi decidido pela maioria de votos o seguinte: as 2 
vagas para cada WDSF World Championship de um determinado ano, respeitada a 
modalidade (Standard, Latin, etc...) e a faixa etária (Juvenil, Júnior, Adulto, Sênior, etc...) 
serão destinadas PRIORITARIAMENTE aos casais descritos a seguir: 1(uma) vaga para o 
casal Campeão do Circuito Brasileiro do ano anterior e 1(uma) vaga para o casal Campeão 
do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Caso um casal Campeão não usufrua de seu 
direito, a prioridade segue a ordem de classificação: 2º lugar, 3º lugar, até o último lugar do 
campeonato correspondente. (Ex: casal campeão do Circuito Brasileiro participa e casal 
campeão do Campeonato Brasileiro declina, a vaga pode ser pleiteada pelos casais do 
Campeonato Brasileiro, e a prioridade segue a classificação desses casais nesse 
campeonato). Caso o mesmo casal venha a ser campeão no Circuito Brasileiro e no 
Campeonato Brasileiro, o casal em 2º lugar do Campeonato Brasileiro tem prioridade para a 
segunda vaga. Caso nenhum participante das competições nacionais queira/possa ir, a(s) 
vaga(s) fica(m) disponível(is) a casais de competidores residentes fora do Brasil que não 
tenham participado de competições nacionais. A adesão e confirmação dos competidores 
deve ser feita no prazo de até 90 dias antes do WDSF World Championship, ao presidente do 
CNDDS, para que os trâmites sejam executados e as vagas disponibilizadas a todos os 
interessados. 2- Filiação + ID-Card WDSF: A todo filiado inscrito ou que virá a se inscrever no 
CNDDS é OBRIGATÓRIO o preenchimento do requerimento de aquisição do ID-Card WDSF 
(carteirinha que possibilita as atletas competirem nos campeonatos WDSF). Vide 
procedimento disponível no site www.cndds.org.br. Em caso de dúvida, entrar em contato 
com William, através do email wmiya79@gmail.com. 3- Joan Cayuela no Brasil em março de 
2016. Ele ministrará o Curso Para Formação de Árbitros Nacionais nos dias 10, 11 e 12/03 
em São Paulo- ETEC de Artes, com carga horária total de 20h. Mais informações sobre a 
distribuição dos horários em breve. Também dará um workshop para competidores nos dias 
14 e 15/03 (possibilidade de acontecer em Belo Horizonte). Local e custos a definir. 4- 
Competições Nacionais em 2016. Informando os presentes, as datas serão: a)Circuito 
Brasileiro Etapa Atibaia/SP em 13/03/2016, Competição Local Pro/AM de Dança de Salão em 
Atibaia/SP em 13/03/2016, b)Circuito Brasileiro Etapa Belo Horizonte/MG (com prioridade 
para 09/07, mas com possibilidade também para 16/07/2016- datas a serem confirmadas por 
Sarah e Bruno). c) Campeonato Brasileiro + Open Internacional WDSF (em outubro), d) Etapa 
ABC em maio (aguardando confirmação de Marquinhos). 5- Confederación Latinoamericana 
de Baile Deportivo: William comentou sobre as reuniões que aconteceram este ano e o 

http://www.cndds.org.br/
mailto:wmiya79@gmail.com


 
 
 
 
Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão            
 

2 
 

 

processo de abertura desta Organização, ainda em andamento. Informou sobre sua 
nomeação como tesoureiro. 6- Trabalho da Comissão para Avaliação/Promoção da Classe G: 
Pela necessidade de alguns procedimentos dessa comissão serem executados, William 
perguntou quem teria disponibilidade para liderá-la. Ao discutir o assunto, foi evidenciada a 
necessidade primordial de um representante do CNDDS liderar a Comissão Técnica, que no 
momento não está em andamento. Assim, questões como o Ranking serão melhor definidos e 
não será necessário criar sub-comissões para casos extraordinários. Como não pode ser feita 
por atletas, Giulli se prontificou, e provisoriamente, assume a Comissão. 7- Balanço das 
ações executadas no ano de 2015: Carla falou aos presentes sobre o balanço feito com as 
ações executadas dentro do CNDDS no ano de 2015. Encaminhará o documento para todos 
tomarem ciência. 8- Agradecimento aos Árbitros: Patric agradeceu a dedicação e trabalho dos 
árbitros desta organização no ano de 2015. Sem que houvesse outros assuntos a serem 
tratados, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, secretariados neste ato por mim, 
Kelly Cristina Quaglio Poli. 
 
 


