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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 CNDDS, realizada em 02 de julho de 2017, em sua sede social, localizada 

na Alameda Itu, 167, Bairro Cerqueira César, com início às 17h. Estavam presentes no 

local os membros: Carla Lazazzera, Kelly Poli, Márcia Fujita, Maricélia Araújo, Michel 

Rosenblat, Miguel Fujita, Patric Tebaldi, Thiago dos Santos, William Miyashiro. Via Skype: 

Alexandre Siqueira, Bruno Coman, Camila Vieira, Carlos Brito, Daniela Bandelli, Flávio 

Nunes, Larissa Cunha, Luciana Ramos, Marcos da Costa, Marcos Pena, Paulo Galvão, 

Sarah Lage. Convidado via Skype: Maurício Valim, como organizador do Circuito Brasileiro 

- Etapa Brasília 2017. Assumindo os trabalhos, o presidente do CNDDS, Sr. William 

Miyashiro anunciou aos participantes os assuntos da pauta, na seguinte ordem: 1. Kelly 

apenas como Secretária Geral da organização: Kelly informou sobre estar exercendo 

apenas a função de Secretária Geral desta organização a partir de julho de 2017 e relatou 

que enviou e-mail a todos os filiados para tomarem conhecimento do fato. Esclareceu os 

horários de trabalho a que se dedica a esta função e aproveitou para apresentar-se aos 

membros que se filiaram a partir de junho. Como o horário de trabalho está reduzido, 

tarefas relativas a conteúdo de facebook e site serão delegadas a pessoas que 

manifestaram interesse em auxiliar. 2. Ausência de Médico em Competições: William 

explicou que durante um campeonato, quando um/uma atleta passa mal, apenas o médico 

presente no evento pode ou não autorizar o atleta a voltar a competir durante o evento. 

Esta decisão não cabe ao socorrista, enfermeiro ou ao Chair Person. Para consolidar esta 

informação, o advogado do CNDDS, Dr. Agnelo, será consultado para sabermos do aporte 

legal sobre esta informação, para posteriormente a inserirmos em nosso Regulamento. O 

atleta Flávio Nunes pediu para verificar também se é possível disponibilizar um “Termo de 

Isenção de Responsabilidade” para atletas estrangeiros competirem em campeonatos de 

dança esportiva no Brasil, isentando-os da apresentação do Atestado Médico. 3. Circuito 

Brasileiro - Etapa Brasília em outubro 2017: A ser realizado em Brasília, sob a 

organização de Maurício Valim, com a seguinte programação provisória: 12/10- Coquetel 

de boas-vindas, mini-baile e tour pela cidade, 13 e 14/10- Circuito Brasileiro de Dança 

Esportiva, Competição Pro-AM, Workshops, Curso de Arbitragem e Baile de Encerramento 

com uma Competição Show Case (com os casais profissionais). O evento acontecerá em 

um hotel, e serão oferecidos pacotes de desconto para hospedagem, almoço e jantar no 

hotel. Para que o processo de custeio já seja provisionado, Maurício pediu para os técnicos 

enviarem a ele a quantidade de casais interessados. 4. Proposta de Ranking para 

Competições Internacionais de BH: Foi apresentada nesta reunião, a proposta de 

utilização da classificação dos casais brasileiros que competirem no International 

Categories, como pontuação para a 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Dança Esportiva. 

Esses dados serão validados em escrutínio separado e estarão disponíveis na publicação 
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das notas após o evento. Foi colocado em votação aos presentes e em sua totalidade foi 

aceito. Em relação ao ranking de Subida de Classe, o International Categories entra como 

Evento Internacional, com pontuação extra de 400 pontos. Para receber essa pontuação, 

basta o casal  competir apenas no Brazil Open International, apenas no International 

Categories, ou em ambos. Mesmo participando de ambos, é considerada a participação 

em 1 (um) evento internacional. Essas especificações serão inseridas como informações 

complementares ao Ranking de Subida de Classe. 5. Workshops Flávio e Miki entre 4 e 

13/09/2017: Michel ficará responsável por organizar workshops com Flávio e Miki. Quem 

tiver interesse, entrar em contato com Michel. Michel definirá valores, horários, dias e 

locais onde poderão acontecer as aulas. 6. Judging System 3.1 a partir de 2018: 

Inserção do Sistema Absoluto (notas de 0 a 10 para cada casal) a partir de 2018. Para 

isso, Patric, diretor de arbitragem, estará ministrando o Curso de Arbitragem ao longo do 2º 

semestre de 2017. Além de preparar para o novo sistema, a ideia é ampliar a equipe de 

arbitragem por localidades/regiões, promover a reciclagem dos árbitros, e informar 

treinadores e atletas sobre o novo sistema. Em breve serão fornecidas mais informações 

sobre locais, datas e valores. 7. YOG - Youth Olympic Games 2018: Na página 

http://www.breakingforgold.com/  foi disponibilizado pela WDSF o processo de seleção para a 

escolha dos representantes dos países. Essa etapa irá selecionar um B-boy e/ou uma B-

girl, nascidos entre 2000 e 2002. Os candidatos devem acessar a página, procurar a 

página de músicas no site, selecionar uma música e montar uma coreografia. Depois, deve 

gravar um vídeo da performance e subir o arquivo do vídeo no próprio site. Se o garoto ou 

a garota for selecionado, haverá uma segunda etapa seletiva nos EUA. Todas as 

informações podem ser encontradas no link citado. 8. World Games 2017: Casal 

Robinson e Larissa representando o Brasil na Salsa em Wroclaw / Polônia em 28 e 

29/07/2017 (aguardando confirmação de patrocínio para as passagens aéreas). 9. 

Workshop com Roberto Dimalta em janeiro de 2018: Evento a se realizar de 06 a 13 de 

janeiro de 2018. Todas as informações sobre valores, duração de aulas e programação, 

serão repassadas por Thiago Santos, Carla Lazazzera e William Miyashiro. Bruno pediu 

que fosse revisto os dias de aulas em grupo, para que fique em sequência, observação 

anotada por Thiago. Sem mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, 

secretariados neste ato por mim, Kelly Cristina Quaglio Poli. 
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