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Declara  de  Utilidade  Pública  Estadual  a
"CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS - CDL –
DE SINOP - 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 LOGISTAS - CDL
– DE SINOP - MT”, com sede no município de SINOP - MT.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Câmara de Dirigentes Lojistas, entidade sem fins lucrativos, surgiu em 1954 com o nome de
clube dos diretores lojistas, com a finalidade de buscar e defender os interesses dos lojistas.
Uma entidade livre formada por um grupo de comerciantes que se aliançam voluntariamente,
com o objetivo de desenvolver e aprimorar a atividade empresarial lojista, melhorando o nível do
comércio e comerciantes e buscando, também, benefícios para o consumidor, proporcionando
assessoria técnica, jurídica e comercial. Todos os associados tem o direito de apresentar suas
ideias e sugestões, compreendendo importância do convívio e de troca ideias entre empresários
para o aprimoramento e fortalecimento da classe.

A CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop é uma entidade civil de direito privado, sem fim
lucrativo. Foi fundada e constituída em 22 de junho de 1.983, com denominação de Clube dos
Diretores Lojistas de Sinop e a sede funcionava na Rua dos Mognos, 908. Naquela época, o
crédito funcionava através de cadernetas, mas com a chegada de muitos migrantes na cidade,
não havia mais segurança.

Os lojistas então precisavam de mais uma alternativa que atuasse na defesa dos interesses
comuns da classe, proporcionando um clima de cooperação, troca de informações e ideias
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sendo capaz de garantir relações comerciais diversas. 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. Alguns meses após a fundação da CDL Sinop,
foi inaugurado o SPC-Serviço de Proteção ao Crédito, a fim de agilizar o sistema de crédito e
proporcionar maior segurança aos lojistas. A mudança de nome aconteceu na década de 90,
mudou de Clube dos Diretores Lojistas para Câmara de Dirigentes Lojistas.

Em 25 de abril de 1.996 foi inaugurada a sede própria, projetada com modernos padrões
tecnológicos para melhor funcionalidade do sistema, um novo prédio mais moderno e flexível.

A CDL Sinop foi uma das entidades que mais evoluíram nestes últimos anos e continua
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 mais de 35 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.

Hoje a CDL Sinop oferece os seguintes serviços para os associados: Banco de Dados (SPC
Brasil e Serasa), Balcão de Empregos,  Departamento de Cursos, Telefonia, Certificação Digital,
Escola de Música, Medicina Ocupacional, Assessoria Jurídica, Assessoria de Marketing e
Jornalismo, Salas de Treinamento (salas para 40 pessoas) Auditório com capacidade para 200
pessoas, Centro de Eventos para festas, workshop, palestras e outros Site www.cdlsinop.com.br,
Informativo mensal os associados contam também com campanhas institucionais nas principais
datas comemorativas e campanhas promocionais nas seguintes datas: DLI - Dia Livre de
Impostos, Dia das Mães,  Dia dos Pais, Semana do Brasil, Dia das Crianças, Mérito Lojista,
Liquida Sinop, Campanha Sonho de Natal.

Outra vantagem dos associados a CDL Sinop são os convênios oferecidos com empresas
parceiras em diversos seguimentos: Educação, Serviços, Instituições Financeiras, Saúde e
outros.

A CDL é uma das entidades mais fortes no município de Sinop e possui mais de 1.600
associados. (Agosto, 2021)

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 10 de Agosto de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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