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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 21 de agosto 2016, em sua sede social, localizada na Alameda 
Itu, 167, Bairro Cerqueira César, com início às 18h30. Estavam presentes no local os 
membros: Celeste Abuchacra, Giulli Kimura, Kelly Poli, Maricélia Araújo, Patric Tebaldi, 
Soraya Lima, William Miyashiro. Douglas Teruya chegou durante o item 6 da pauta. Via Skipe: 
Alexandre Siqueira, Bruno Coman, Carla Lazazzera, Luciana Ramos, Marcello Nencini 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, aqui numerados em ordem diferente à pauta encaminhada via e-mail: 1-
Workshop de Aéreos com os campeões de Rock Acrobático Anna Miadzielec e Jacek 
Tarczylo, da Polônia, realizado nos dias 17 e 18/08 em São Paulo. Giulli Kimura e Francisco 
Nogueira foram os organizadores do evento que contou com 19 participantes. O público se 
mostrou bem interessado, puderam desmistificar o esporte (que conheciam por vídeos do 
Youtube), conhecer a rotina de treinamento (com período dedicado a aquecimento) e aplicar 
na prática o que aprenderam, já com pequenas sequências. William tem a intenção de propor 
uma mini competição e o assunto será tratado em conjunto com organizadores Giulli Kimura e 
Francisco Nogueira e o Diretor de Arbitragem do CNDDS, Patric Tebaldi.  2- Curso de 
Arbitragem CNDDS em conjunto com o Diretor de Arbitragem da CBDCR (Confederação 
Brasileira de Dança em Cadeiras de Rodas) Alessandro Freitas, preparatório/iniciante, 
introduzindo aos critérios de arbitragem, alinhando as regras da WDSF para CBDCR. A 
intenção é ampliar o acesso à formação em arbitragem, formar novos árbitros para as duas 
organizações e proporcionar um calendário de cursos mais acessível, já que Joan Cayuela 
vem ao Brasil apenas 1 vez ao ano. O curso está programado para acontecer em 3 dias, das 
8h às 12h nas datas: 17 e 24/09 e 01/10. Informações sobre local e custo estarão disponíveis 
em breve. 3- ECAD Direitos Autorais - Bruno e Sarah foram contactados após o Dancesport 
Minas Show, a respeito da taxa relacionada à competição, pagaram R$111,00 e o CNDDS 
teve que realizar cadastro junto ao órgão. William acessou o site para obter mais informações 
mas como há muitos requisitos para recolhimento desta taxa (mensal, por evento, etc.), será 
melhor estudado. Este item será adicionado ao Check List para Organização de 
Campeonatos. 4- Proposta de inclusão da Copa ESEF como Etapa do Circuito Brasileiro 
em 2016. Após discutir o tema foi realizada uma votação e com 6 votos contra (Alexandre, 
Luciana, Kelly, Patric, Soraya e Celeste), 5 votos a favor (Sarah, Bruno, Marcello, Carla e 
Máricélia), e 1 abstenção (Giulli), a Copa ESEF não entra em 2016 no Circuito Brasileiro. 
Houve um consenso e para 2017 a Copa ESEF fará parte do Circuito Brasileiro. 5- 
Campeonato Brasileiro - Regulamentos e Competições. Será realizado dia 15 de outubro 
(sábado) no CEU Casa Blanca, como em 2015, com início às 13h. Haverá a última etapa do 
Circuito Brasileiro + Campeonato Brasileiro, com as classes New Comer, F, E, D, C. Por 
restrição de tempo não será possível realizar todas as modalidades, como em Belo Horizonte. 
Foi feita uma votação para escolher entre a modalidade Team Match e a modalidade Open 
Brasil para este evento. Com 9 votos para Open Brasil (Giulli, Patric, Soraya, Sarah, Kelly, 
Carla, Celeste, Alexandre e Luciana) e 3 votos para Team Match (Marcello, Maricélia e 
Bruno), foi escolhida a modalidade Open Brasil. Haverá também Pro-Am (professor com 
aluno) de Rumba, Cha Cha Cha, Valsa e Tango, considerando como profissional o professor 
que dá aulas de dança esportiva. O regulamento permanece como o do Dancesport Minas 
Show. 6- Calendário 2017 - Cidades confirmadas, mas sem data anunciada: Jundiaí (Circuito 
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Brasileiro), Belo Horizonte (Circuito Brasileiro e Campeonato Brasileiro ou Open 
Internacional), São Paulo (Circuito Brasileiro e Campeonato Brasileiro ou Open Internacional). 
Cidades interessadas em sediar uma etapa do Circuito Brasileiro: Santos e Campinas. O 
CNDDS entrará em contato com Jefferson Andrade para saber se há interesse e possibilidade 
de uma etapa do Circuito Brasileiro em Recife. Como auxílio, Bruno Coman se prontificou a 
mandar um e-mail para Maricélia, Douglas e Alexandre contendo o Check List para 
organização de um campeonato. 7- Cursos Cayuela 2017- Joan propôs 2 cursos: um para 
treinadores Standard e um de arbitragem, de 30 horas cada, subsidiados pela WDSF como 
em anos anteriores, e pediu indicação de datas. William havia indicado os períodos de 07/09 
a 10/09, 12/10 a 15/10 e 02/11 a 05/11. Discutindo a necessidade da vinda de Cayuela no 
primeiro semestre, para que as informações possam ser trabalhadas pelo grupo durante o 
ano, propôs-se 24/02 a 01/03, 20/04 a 23/04 e 28/04 a 01/05. William explicou que Cayuela é 
quem escolhe quando vem e qual curso dar, mas os presentes pediram para que William 
comunique o interesse do grupo pelo curso de treinadores no 1º semestre e o de arbitragem 
para o 2º semestre. 8- Comentários sobre o Panamericano na Colômbia- Um evento 
grande, com 10 delegações participantes e mais de 100 atletas competindo. Apesar da 
estrutura, houve um grave problema de falta de energia no primeiro dia de competição e 
mesmo com a utilização de geradores, a competição das crianças teve de ser cancelada. 
Como experiência para os eventos nacionais, geradores de energia serão colocados como 
item no Check List. 9- World Games 2017- Aguardando resposta de Joan Cayuela sobre o 
envio de casais que possam representar o Brasil, pois Sarah e Bruno já manifestaram 
interesse. Sem mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, secretariados 
neste ato por mim, Kelly Cristina Quaglio Poli. 
 

 
 
 

 


