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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Wilson Santos, vem apresentar Moção de Pesar pelo falecimento do ex-deputado
federal e jornalista Laudinir Lino Rossi.
JUSTIFICATIVA

Morreu no dia 31 de dezembro de 2021, em Cuiabá, o jornalista e ex-deputado federal, Lino Rossi, aos 64
anos.
Ele estava internado em um hospital da Capital para tratamento de uma síndrome respiratória aguda grave e
faleceu após ser entubado.
Lino ficou conhecido pela apresentação de programas policiais em Mato Grosso.
Jornalista, Lino apresentava o programa Chamada Geral, da TV Brasil Oeste. Também trabalhava como
apresentador do programa Giro Conti, da Rádio Conti.
Foi eleito vereador em 1996 e deputado federal em 1998, permaneceu no Congresso Nacional entre 1999 a
2003. Foi eleito suplente e voltou a ocupar a cadeira de deputado federal por Mato Grosso de 2004 a 2007.
No rádio, Lino se notabilizou com entrevistas políticas e análise de cenários econômicos.
Em nome deste Parlamento e em caráter pessoal, expresso aos familiares e amigos do ex-deputado federal
e jornalista Lino Rossi, votos de pesar por sua partida, rogando a Deus para que o acolha na Glória Celeste
e dê o necessário conforto aos corações daqueles que tiveram o privilégio de conviver com um cidadão
exemplar.

Edifício Dante Martins de Oliveira
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