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Declara de Utilidade Pública Estadual a
"CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL –
de SORRISO - MT”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a
seguinte lei:
Art. 1º Declara de Utilidade Pública Estadual a "CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL –
de SORRISO - MT”, com sede no município de SORRISO - MT.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Sorriso é uma entidade civil de direito privado, sem
fim lucrativo. A entidade tem por princípio, desenvolver, integrar e defender o comércio lojista,
objetivando o seu fortalecimento político-econômico.
A CDL está sempre atenta para com os acontecimentos nas áreas e9conômicas, tributárias,
fiscais sociais e políticas para melhor informar e orientar os lojistas associados.
Foi fundada e constituída em 15 de junho de 2001, com denominação de Câmara de Dirigentes
Lojistas de Sorriso, a sede funcionava na Av. Natalino João Brescansin n° 1095 sala 04 –
Centro.
Os lojistas do município de Sorriso não tinham um banco de dados seguro que ele pudesse
aprovar o cadastro de seus clientes sem medo de perder a venda.
Então houve a necessidade de se criar uma nova entidade voltada exclusivamente para os
interesses dos empresários lojistas e que oferecesse instrumentos de proteção ao crédito.
Foi inaugurado o SPC-Serviço de Proteção ao Crédito, a fim de agilizar o sistema de crédito e
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proporcionar maior segurança aos lojistas.
Em 05 de Setembro de 2004 a CDL Sorriso muda de endereço onde está instalada na AV.
Natalino João Brescansin N° 251 sobre loja – Centro Sorriso – MT.
Mudando novamente em 2006 para o endereço Av. Natalino João Brescansin, nº 395 – Centro
– 1º Piso.
Em 01 de Dezembro de 2014 a CDL Sorriso inaugurou sua sede própria na Rua do Bosque,
lote 01 A, S/N – Centro, projetada com padrões modernos e flexíveis para melhor atender os
associados.
A CDL Sorriso está trabalhando com a finalidade de amparar, orientar e representar os legítimos
interesses da entidade e de seus associados.
Esta façanha se deve não apenas ao esforço das diretorias nestes 19 anos de existência da
entidade, mas principalmente a todos aqueles que fazem o dia a dia da CDL e procuram dedicar
cada minuto da sua vida a este trabalho.
Portanto, nada mais justo do que tão importante entidade conquistar também seu
Reconhecimento Público Estadual e para tanto este parlamentar conta com apoio de seus
nobres pares para aprovação do presente Projeto de Lei.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Agosto de 2021

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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