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Ata da Reunião do Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão 

CNDDS – CNPJ 18.131.814/0001-20 

 

Ata da Reunião CNDDS, realizada em 15 de março de 2020, na Anzay 

Dance Academy, localizada à Rua Conselheiro Furtado, 1003, sala 2, 

Liberdade, São Paulo, SP, com início às 20h10. Participantes presentes no 

local: Igor Orsolon, Fernando Curcio, Suiane Curcio, Lucimar dos Santos, 

Tatiane de Melo, Patric Tebaldi, Maricélia Araújo, William Miyashiro e 

Michel Rosenblat. Via Skype: Samir Santos e Diego de Jesus. Assumindo 

os trabalhos, o presidente do CNDDS, Sr. William Miyashiro anunciou aos 

participantes o assunto da pauta: Material do COB: Willian comunicou 

que Mariana de Mello do COB ficou de dar resposta sobre a reunião do 

COB com a comissão. Semana que vem entrará em contato novamente. 

Suiane comentou que o material entregue era para colocar no site do 

CNDDS e faltam alguns detalhes. Samir disse que a parte dele para o 

material do COB estará pronto até quarta-feira dia 18 de março e que falta 

a parte do Igor. Fernando pediu o projeto do COB para dar uma olhada. 

William comentou que no material que enviado faltam as principais 

competições no Brasil. Perguntou se o Rio tem condições de fazer a 

seletiva para a China. Samir comentou do problema do Coronavirus, que o 

Rio tem condições de fazer, só estão dependendo do serviço público, pediu 

uma semana para poder voltar a tocar no assunto. Seletiva(s) para 

Mundial da China: Patric comentou que a WDSF andou cancelando 

alguns eventos, não todos. A princípio, na China o problema está 

controlado, porém, ¨precisamos ter uma posição¨ do resto do mundo. 

William perguntou, se a seletiva for em maio e em abril for cancelado o 

evento na China, cancelamos a seletiva? O grupo respondeu que não. Igor 

disse não, devemos fazer pensando nas próximas competições, para 

começar a pontuar o ranking. Patric falou em adiar o evento. Samir 

concordou em adiar, mas não cancelar. Igor: sabe-se que após dia 20 de 

maio, os eventos voltaram ao normal na China e tem a competição da 

Juventude. Lucimar: estamos esperando que a diretoria do CNDDS leia o 

projeto enviado e decida se faram duas competições ou uma só no Rio ou 

em São Paulo. William disse que a diretoria tinha entendido que seriam 

duas seletivas, uma no Rio e outra em São Paulo. Maricelia confirmou que 
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a diretoria entendeu que seriam duas seletivas. Igor citou que um evento 

não vai custar menos que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e perguntou 

se o Rio terá estrutura para receber o evento. Samir: o projeto total está em 

R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) e no Rio tem estrutura para 

realizar o evento. Igor apontou detalhes que estão faltando no projeto, 

como ambulância, alimentação, entre outros, e perguntou se tem alvará da 

prefeitura. Comentou sobre não poder ter o nome olímpico nos cartazes e 

no evento. Lucimar: se fizermos duas seletivas, os projetos têm de ser 

iguais, os mesmos jurados que vamos capacitar, DJ, ... O grupo das 

comissões reclamou que tem vinte pessoas nas comissões e trabalhando 

efetivamente, somente oito. CBRB e Federações: William comentou que 

houve várias reuniões, e após conversar com o Jurídico do CNDDS, não irá 

filiar a Confederação CBRB. Não há restrições às Federações Estaduais. 

Que seria interessante que as Federações não fossem só de Breaking, e 

seria melhor que fossem de Dança Esportiva. O grupo todo questionou o 

assunto e William complementou que as federações podem ser só de 

Breaking, mas o ideal seria que englobasse todas as danças. William expôs 

sobre as taxas de filiação de atletas, federações estaduais e chancela para 

eventos. Patric explicou que a hierarquia é: WDSF – CNDDS – Federações 

e, por fim, Atletas. Samir pediu melhor esclarecimento. Maricelia leu a 

decisão da diretoria do CNDDS: para filiação de atletas do Breaking, no 

site constam os valores, que são iguais para todos; filiação de Federação 

Estadual, valor de um salário mínimo e meio por ano; chancela para 

realização de eventos para os organizadores: Campeonato Brasileiro é de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), Etapa de Circuito é R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais) e outro competição que participe do ranking é R$ 500,00 

(quinhentos reais). Lucimar explicou para Samir que os atletas se filiariam 

as Federações Estaduais e elas se filiariam ao CNDDS, pagando uma taxa 

anual de filiação. 

 
                      William Miyashiro                         Maricelia Araujo Beltrão Mendonça 

                               Presidente                                                    Secretária Geral 
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