
 
 
 
 
Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão            

 

Al. Itu, 167, conj 26 - São Paulo - SP -  Brasil - CEP: 01421-000 

 

 
ATA DA REUNIÃO INFORMATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE DANÇA 

DESPORTIVA E DE SALÃO - CNDDS, REALIZADA EM SÃO PAULO/SP. 
 
 
Ata da Reunião Informativa, realizada em 19 de julho de 2015, em sua sede social, localizada 
na Alameda Itu, 167, Bairro Cerqueira César, com início às 17h. Estavam presentes no local 
os membros: Carla Lazazzera, Carlos Brito, Celeste Abuchara, Daniela Bandelli, Douglas 
Teruya, Giulli Kimura, Márcia Fujita, Michel Rosenblat, Miguel Fujita, Paulo Galvão, Paulo 
Ribeiro, Soraya Lima, Thiago Santos, William Miyashiro e via Skipe: Kelly Poli, Larissa Cunha, 
Marcos Costa, Marcos Pena, Patric Tebaldi. 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 o novo suplente do Conselho Fiscal, Sr. Marcos Costa, assumindo 
a vaga deixada por Paulo Ribeiro ao assumir o cargo de Diretor Financeiro.  Informou sobre a 
presença dos treinadores portugueses no Brasil, Alexandra Cunha e Armando Tinita, 
mencionando os locais por onde passarão para realizar seus workshops e aulas: Belo 
Horizonte, São Paulo, Fortaleza e Recife. Houve o comentário do Sr. Michel Rosenblat sobre 
o workshop que será dado na Academia Bio Ritmo em São Paulo, no dia 21/07/2015. Após 
este item, o Sr. William Miyashiro explanou sobre a vinda do Treinador Espanhol Joan 
Cayuela em Agosto deste ano na cidade de Campinas/SP. Ele ministrará o Curso de 
Treinadores em Standard, nos dias 28 e 29/08 com carga horária de 20h. Serão realizadas 
11h de aulas na sexta-feira e 9h de aulas no sábado, somente para quem já possui 
experiência na Dança Esportiva, com custo estimado em R$ 200,00. Confirmaram presença 
Kelly Poli, Thiago Santos, Douglas Teruya e Marcos Pena. Demais membros do Conselho 
precisam confirmar seu interesse, informando o presidente William, para uma estimativa de 
participantes. Aos iniciantes e congressistas do Congresso Internacional Dança Campinas 
será oferecido o Curso Básico de Dança Esportiva, com duração de 4h (2h no dia 29/08 e 2h 
no dia 30/08, pela manhã). Confirmar com o Sr. Rodrigo Vecchi se este curso está restrito 
apenas aos congressistas, ou alunos de fora também pode fazê-lo. Foi informado aos 
presentes a participação de Joan como Chairman do Circuito Brasileiro - Etapa Campinas, 
que acontecerá dia 30/08 em Campinas/SP. Esta atuação servirá de modelo para os 
próximos campeonatos nacionais e principalmente para a realização do Campeonato 
Internacional. Comentou-se sobre o processo de aquisição do Software de Escrutínio 
ProDAnce - software oficial de Skating System da WDSF - pelo CNDDS. Foi perguntado ao 
Sr. Joan Cayuela se ele realiza treinamento desta ferramenta, mas ele disse que não. Sendo 
assim, a Equipe de Escrutínio deve manusear e aprender por meios próprios a utilizar o 
software. Próximo item abordado foi a preparação para o Campeonato Brasileiro deste ano 
(2015), que manterá o regulamento publicado para a Etapa Campinas. Será de 
responsabilidade das Escolas/Academias de Dança que participarão do campeonato, 
confeccionar e levar, um banner em papel-vinil, tamanho A3, contendo o Logo e Nome de sua 
Instituição para identificação de sua delegação no desfile. Existe a probabilidade do 
campeonato ser realizado em um C.E.U. no bairro de Santo Amaro. Como exigência do local, 
para preservação da quadra, será incluído no Regulamento em caráter de obrigatoriedade, a 
utilização de protetor de saltos (de silicone ou encapar o salto com couro invertido) nas 
sandálias e sapatos das damas. Será Incluído o PRO/AM de Salsa, com níveis F e Open, 
utilizando a modalidade Salsa Los Angeles (e não Salsa Desportiva), com a participação de 
Carine Morais e Rafael Barros na listagem e produção dos vídeos dos passos que compõem 
o syllabus nível F. A Sra. Giulli Kimura colocou sua posição sobre a modalidade PRO/AM, de 
que não deveria ser realizada, mas após discussão, o grupo optou por manter a modalidade 



 
 
 
 
Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão            

 

Al. Itu, 167, conj 26 - São Paulo - SP -  Brasil - CEP: 01421-000 

nos próximos campeonatos. Também haverá um estudo de aplicação de sugestões de 
campeonatos anteriores para este. Sr. William comentou sobre o campeonato em Ushuaia/ 
Argentina, que acontecerá nos dias 17 e 18/10/2015. Por enquanto, presença confirmada 
somente dele. Será enviado um e-mail aos membros, com pacote elaborado por uma agência 
de viagem, para conhecimento. Em mesmo período e local haverá a Reunião de Fundação da 
LADSF (Latin American DanceSport Federation), sendo criadas a Lista de Syllabus e Dress 
Code a ser utilizado nas competições dos países da América Latina. Previsão de adequação 
da Lista de Syllabus e Dress Code do CNDDS em 2016, em alinhamento com a LADSF. Em 
relação ao Rock'n Roll, estaremos em aguardo sobre a confirmação da vinda de treinadores 
de Rock'n Roll em novembro 2015, pela World Rock'n Roll Confederation (WRRC). 
Encarregados no Brasil são: Giulli Kimura e Francisco Nogueira. Comentou-se sobre a 
possibilidade do casal fazer apresentações em diversos locais, para divulgação da 
modalidade. O local deve ter no mínimo 7 metros de pé direito para a apresentação. Quem 
tiver sugestões, entrar em contato com Giulli. E para finalizar, comentou-se sobre a 
possibilidade de um campeonato em Atibaia/SP em 2016, onde já estão acontecendo 
negociações. Informações serão compartilhadas com os membros do Conselho após as 
próximas reuniões. 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. 
 
 
 

 


