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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE 
DANÇA DESPORTIVA E DE SALÃO - CNDDS, REALIZADA EM SÃO 
PAULO/SP. 
 

 
Ata da Reunião CNDDS, realizada em 21 de outubro05 de agosto de 2018, na  
Anzay Dance AcademyCarla Lazazzera Academia de Dança, localizada na 
Rua Conselheiro Furtado, 1003, Bairro Liberdade,Alameda Itu, 167, sala 24, 
Bairro Cerqueira César, com início às 18h50. Estavam presentes no local os 
membros: Carla Lazazzera, Celeste Abuchacra, Daiane Ciarrocchi, Maricélia 
Araújo, Michel Rosenblat, Patric Tebaldi, Thais Abuchacra e William Miyashiro. 
Via Skype: Alexandre Las, Bruno Coman, Camila Jardim, Claudio Furlim, Flavio 
Nunes, Lucas Ribeiro, Luciana Las, Marcos Pena, Sarah Lage e Yasmin Silva. 
Assumindo os trabalhos, o presidente do CNDDS, Sr. William Miyashiro 
anunciou aos participantes os assuntos da pauta: 1- Campeonato Brasileiro. 
William diz que tivemos 12 casais inscritos para o evento de Brasilia; os 
professores estarão disponíveis para aulas particulares; Patric informou que 
não há problema a realização de aulas com os professores e treinadores nos 
dias anteriores e seguintes à competição, a Probaile está trabalhando desta 
forma; Flavio pontua que aula com árbitros antes da competição gera 
problemas porque o arbitro lembra do rosto do atleta mas como ainda somos 
poucos, podem realizar aula com elesos árbitros, mas no futuro, seria bom 
gerar estratégias para contornar estes problemas. 2- Proposta de subida de 
classe para 2019. William colocou que aconteceu uma situação, fora do 
regulamento, que foi solicitação dea subida de classe de dois casais no meio 
do ano. Flávio colocou que estava fora da regra. William colocou que por 
estarmos em construção, em toda reunião, alguma regra sempre é modificada. 
Patric diz que os erros acontecem mas que estamos tentando contornar a 
situação direcionando as informações para a diretoria responsável e tentando 
ser transparente. Michel diz que decisões fora da regra em vigor devem ser 
discutidas em reunião e votada por todos. Em relação à subida de classe, 
Patric diz que tem um range para todas as classes e apresenta uma média de 
subida de classe baseado nele para subida de classe 2019, média aritmética 
simples. Patric diz que o objetivo é ver uma melhora técnica entre as classes, 
uma evolução como subida de classe. Michel pontua que esta proposta ainda 
será avaliada, somente está sendo exposta na reunião. Houve discussão para 
esclarecimento dos critérios de arbitragem e da proposta de subida de classe. 
Flavio perguntou sobre questionamentos sobre as notas dos árbitros, se 
haveria punição para o arbitro e Patric disse que sim, há punição caso seja 
confirmado e para todo questionamento, o árbitro deve dar uma justificativa 
para sua nota e que os atletas e treinadores devem questionar sim. Marcos vai 
enviar por onde está fazendo o controle de suas notas para que seja 
encaminhado para os outros atletas fazerem seus controles também. William 
diz que o documento escrito deve ser enviado e quando for colocado 
novamente em pauta, será para votação. 3- Evento de Porto Alegre. Claudio 
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disse que em Porto Alegre pode ser que tenhaexiste a possibilidade de uma 
roda de conversa com os árbitros e que está preocupado com a quantidade de 
competidores. 54- Jogos Master. William pergunta quem teria condição de 
participar do evento no Rio de Janeiro dia 2 de dezembro porque o Jaime 
Aroxa conseguiu um local para a competição e o Binho da Salsa conseguiu 9 
casais para competir na em salsa e bachata. Luciana diz que seria mais 
interessante uma mostra, para não haver gastos de inscrição e demais custos 
para o CNDDS. Os casais Luciana e Alexandre e Yasmin e Alisson disseram 
que tem interesse. Claudio disse que pode verificar com uma aluna e Marcos 
que irá verificar com sua parceira. Flavio disse que pode buscar patrocínio no 
Japão para fazer o evento. William irá fazer orçamento e enviar para o 
CláudioFlávio. Sem mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os 
trabalhos, secretariados neste ato por mim, Camila Vieira Jardim. 


