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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DO 
CONSELHO NACIONAL DE DANÇA DESPORTIVA E DE SALÃO – CNDDS 

CNPJ: 18.131.814/0001-20 
REALIZADA EM SÃO PAULO/SP 

 
Ata da Reunião do Conselho Executivo do CNDDS, realizada em 28 de janeiro 
de 2018, em sua sede social, localizada na Alameda Itu, 167, Bairro Cerqueira 
César, com início às 18h30. Estavam presentes no local os membros: Carla 
Lazazzera, Celeste Abuchacra, Douglas Teruya, Kelly Poli, Marcelo Santos, 
Márcia Fujita, Marcos Pena, Mariana Gregio, Maricélia Araújo, Michel 
Rosenblat, Miguel Fujita, Murilo Fulan, Patric Tebaldi, Thiago Santos, Soraya 
Lima,  William Miyashiro. Via Skype: Adriana Angelelli, Alexandre Siqueira, 
Amanda Bianco, Carlos Brito, Cláudio Furlin, Daniela Bandelli, Giulli Kimura, 
Luciana Ramos, Paulo Galvão, Samuel Lemos, Tcharles Bianco, Wilson 
Ciavarelli. Assumindo os trabalhos, o presidente do CNDDS, Sr. William 
Miyashiro esclareceu os presentes sobre a reunião ser pauta do Comitê 
Executivo. Esta é uma exigência desde a revisão do Estatuto aprovada em 
26/09/2017, onde o conselho em questão deve se reunir no mínimo 6 (seis) 
vezes ao ano. Como muitos assuntos são de ordem geral, estas reuniões serão 
abertas à participação dos membros filiados que se interessarem. Em questões 
específicas e pontuais, o conselho reunirá apenas seus integrantes nomeados. 
Dando seguimento, William anunciou aos participantes os assuntos da pauta: 
1- Calendário 2018: Datas e locais onde serão realizados os campeonatos no 
Brasil no ano de 2018: 21/04 Circuito Brasileiro Etapa Santos/SP; 09/06 
Circuito Brasileiro Etapa Jundiaí/SP; 11 e 12/08 Circuito Brasileiro Etapa 
Jaguariúna (em negociação); 12 a 14/10 Campeonato Brasileiro em 
Brasilia/DF; 15 e 16/12 Circuito Brasileiro Etapa Porto Alegre/RS junto com o 
Baile de Gala. Nos dias 08 e 09/09 está previsto o Circuito Brasileiro Etapa Rio 
de Janeiro/RJ, e este assunto irá se relacionar com o item 9 da pauta desta 
reunião. O CNDDS recebeu convite para se filiar ao CBEM (Comitê Brasileiro 
de Esportes Master), para participar dos Pan American Master Games na 
cidade do Rio de Janeiro em 2020. Serão realizados eventos teste durante os 
anos de 2018 e 2019, e CNDDS, estando filiado, participará desses eventos, 
podendo fomentar uma etapa do Circuito. O valor da filiação ao CBEM é de 
1(um) salário mínimo anual. Carla e William disseram aos presentes que o 
projeto para execução da Etapa Rio de Janeiro foi escrito dentro das 
especificações propostas pelo CBEM. Nesse projeto está previsto a cobertura 
de custos com translado, alimentação e hospedagem. Passagens ficam por 
conta dos atletas. Informações mais precisas serão divulgadas assim que o 
projeto for aprovado, mas já foi pedido aos técnicos que preparem seus casais. 
A estimativa é de ter no mínimo 30 participantes nessa etapa. Para conhecer 
melhor sobre os Pan American Master Games, acesse o link: 
http://www.folhadoestado.com.br/rio-sera-sede-do-pan-american-masters-
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games-de-2020/. 2- Secretária Geral: Kelly Poli, Secretária Geral desta gestão 
do CNDDS, explicou aos presentes que devido ao seu ritmo de trabalho fora da 
organização, não está conseguindo acompanhar a demanda de trabalho da 
secretaria, por isso colocou sua função à disposição de outra pessoa. Disse 
que auxiliará a próxima pessoa na continuidade e entendimento do que há para 
ser feito e também propôs que seja feita uma nova reorganização de tarefas, já 
que a secretaria acumula tarefas de outras áreas. William propôs que o 
trabalho possa ser remunerado (em torno de R$ 100,00 mensais, cobertos 
pelas anuidades) porque é de muita responsabilidade e demanda horas 
consideráveis de trabalho. Os presentes não se opuseram a esta ação. Quem 
tiver interesse no trabalho e disponibilidade semanal para tal, entrar em contato 
através do cndds.inscricoes@gmail.com. Maricélia, como Diretora do 
Departamento Médico se propôs a assumir o controle e verificação dos 
atestados médicos. 3- Casais Promovidos pelo Ranking de Subida de 
Classe: Devido a alguns ajustes que este documento necessita passar, a 
Comissão Técnica se reunirá via skype no dia 04/02, às 19h, para organizar os 
procedimentos de revisão do Ranking de Subida de Classe. Essa revisão será 
implantada durante o ano de 2018 e trará os resultados de subida para os 
casais em 2019. Observação importante: O ranking de subida de classe 2018, 
publicado em nosso site, é o que está valendo para a passagem de classes 
dos atletas no início no ano de 2018. Acesse  https://goo.gl/ujzh2B para acesso 
aos dados. 4- Revisões de Regulamento: Após a criação e implementação 
deste documento no ano de 2017, serão necessários os ajustes a seguir: A) 
Revisão do Ranking de Subida de Classe (já descrita no item anterior). B) 
Revisão da Pontuação do Ranking do Circuito Brasileiro, compatibilizando os 
dois sistemas de Ranking. C) Devolução Obrigatória dos costeiros ao fim de 
cada campeonato. No momento do credenciamento, no dia da competição, os 
casais pagarão uma “taxa caução”, que será devolvida ao final do evento, 
condicionada à devolução do costeiro. Essa medida visa poupar recursos 
financeiros e de organização. D) Troca do sistema de arbitragem a partir do 
ano de 2018, de Skating System para Judging System 2.0. E) Adequação do 
termo “tons rosados” para “tons claros” na faixa etária Juvenil e Junior. F) 
Esclarecimento da regra “Desclassificação”, quando casais executarem figuras 
não abrangidas pelo Syllabus de sua Classe de Nível, na bateria em que isso 
ocorrer. Todas essas revisões deverão estar contidas no Regulamento Geral 
CNDDS 2018. 5- Encontro de Árbitros e Técnicos: O projeto de Carla 
Lazazzera tem como objetivo equalizar o trabalho de treinadores e árbitros em 
relação aos Syllabus de cada ritmo (ações de movimento, variações, 
execução), alinhando os trabalhos do grupo técnico e de arbitragem. O público-
alvo do projeto são árbitros e os treinadores que possuem atletas competindo, 
as reuniões serão mensais (1 vez por mês), ao longo do ano, com duração de 
2 a 3 horas. Haverá participação de um casal de atletas de nível mais alto 
fazendo a demonstração dos passos e os custos devem ser rateados pelos 
participantes (aluguel de sala, quando necessário, ajuda de custo para o casal 
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de atletas do dia, materiais impressos). William enviará um e-mail ao grupo de 
técnicos e árbitros com as datas das reuniões e detalhes mais específicos do 
projeto. 6- Revisão do procedimento para eCard WDSF: As carteirinhas 
impressas não serão mais fabricadas. A WDSF lançou um aplicativo onde os 
dados dos atletas ficam arquivados. Ao participar de um campeonato 
internacional, no momento do check in, o atleta mostra o eCard no aplicativo. 
Uma forma mais segura e rápida de conferência de dados. Este novo 
procedimento tem um valor diferenciado pois funciona como uma assinatura. 
Para competir internacionalmente, os atletas precisam pagar uma taxa anual 
de ativação desse cadastro de CHF 20.00 (francos suíços) diretamente através 
do link disponibilizado pela WDSF. Kelly, atual secretária, ainda coletará 
informações mais precisas sobre esse cadastro e enviará por e-mail o 
resultado dessa pesquisa. William informou que os valores de 
Filiação/Renovação do CNDDS corrigidos para 2018 não incluem mais essa 
taxa. 7- Código de Ética Geral: Patric Tebaldi, conforme proposto na última 
reunião de 03/12/2017, elaborou um Código de Ética CNDDS, com normas e 
condutas a serem praticadas por atletas, técnicos, árbitros, organizadores e 
demais envolvidos na modalidade. Esse documento será enviado por e-mail, 
para leitura/análise e será colocado em pauta na próxima reunião para maiores 
esclarecimentos e ajustes. 8- Reconhecimento do CNDDS pelo COB: 
Comunicado informando que o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) reconheceu 
provisoriamente o CNDDS, conforme consta no site do COB: 
https://www.cob.org.br/pt/Confederacoes. Estamos em processo de reconhecimento 
definitivo. 9- Master Games- Rio 2020: vide item 1 desta ata. 10- Preparação 
para filiação de apenas Pessoa Jurídica (PJ): William pediu ajuda (ideias) 
para como fazer essa transição, de Pessoa Física para Pessoa Jurídica. Como 
ainda não é possível a fundação de federações estaduais, foi sugerido pelo 
grupo, possibilitar que as academias/escolas/empresas/associações/clubes se 
filiem ao CNDDS (como PJ) e os atletas se filiem a estas instituições. Com isto, 
não haveriam mais filiados diretamente como Pessoa Física (PF). Esse 
assunto será abordado em reuniões futuras e quem tiver outras ideias, por 
favor, compartilhar. 11- Comentários finais: William pediu aos interessados 
em pleitear verba junto ao Ministério dos Esportes, que enviem seus projetos 
ao CNDDS. Assim que o reconhecimento do COB for efetivado, os projetos 
serão encaminhados, e quanto mais rápida a entrada, pode ser que mais 
rápido saiam os subsídios. Também solicitou aos filiados que 
regularizem/renovem suas filiações. Sem mais a tratar, o Sr. Presidente deu 
por encerrados os trabalhos, secretariados e assinados neste ato por mim, 
Kelly Cristina Quaglio Poli, Secretária, __________________, e pelo 
Presidente do Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão, Sr. William 
Miyashiro _______________. 
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