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Concede o Título de Cidadã Mato-grossense à
Sra. Marta Helena Cocco.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso resolve:
Art. 1º Fica concedido à Sra. Marta Helena Cocco o Título de Cidadã Mato-grossense, em virtude dos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Nasceu em 18 de setembro de 1966, em Pinhal Grande-RS. Graduou-se em Letras (UNIFRA) e Zootecnia
(UFSM), em Santa Maria-RS, onde lançou o primeiro livro, Divisas, em 1991.
Mudou-se para Mato Grosso em março de 1992, residindo por 5 anos no município de Diamantino. Em julho
de 1997, mudou-se para Cuiabá, para atuar como professora substituta na UFMT, depois de ter realizado um
curso de especialização no departamento de Letras daquela universidade.
Ainda em 1997, publicou o primeiro livro em terras mato-grossenses, Partido, num lançamento coletivo com
Ivens Scaff, Wander Antunes, Lucinda Persona e Marcelo Velasco. Atuou em escolas particulares em Cuiabá
e no Univag Centro Universitário.
Em 2001 recebeu o prêmio “Mato Grosso Ação Cultural” com o livro Meios.
Em 2003 casou-se com Angelo Germosgeschi e em 2005 nasceu seu único filho Ivan.
Em 2006 concluiu o Mestrado em Estudos da Linguagem na UFMT e lançou o livro “O ensino da literatura
produzida em Mato Grosso: regionalismo e identidades”.
Em 2006 foi aprovada nos concursos do IFMT e da Unemat. Optou pela Unemat e teve de se mudar para
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Tangará da Serra em 2007, voltando a Cuiabá em 2008 e residindo até fevereiro de 2013, quando se mudou
em definitivo para Tangará da Serra, após concluir o doutoramento na UFG, com tese sobre a poética da
autora mato-grossense Lucinda Persona.
Em 2007 lançou o livro Sete Dias.
Em 2011 lançou o livro Sábado ou Cantos para um dia só, organizou com Rosana Rodrigues o primeiro
volume da antologia comentada Nossas Vozes, Nosso Chão, que estuda a poesia mato-grossense, desde o
início do século XX.
Os outros dois volumes foram lançados em 2015 e 2018, respectivamente. Ainda em 2011 roteirizou o
documentário “Casaldáliga poeta”, cuja edição teve o apoio da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso.
Em 2013 lançou o primeiro livro infantil Lé e o Elefante de Lata.
Em 2014 lançou o livro infantil Doce de Formiga e ingressou na Academia Mato-grossense de Letras,
ocupando a cadeira nº 18.
Em 2016, lançou os livros: Mitocrítica e poesia, Sabichões e Não presta pra nada, vencedor do prêmio Mato
Grosso de Literatura.
Em 2018 o livro Sabichões foi selecionado pelo edital PNLD literário do MEC para ser distribuído a escolas
de todo o país.
Além dessas obras, co-organizou o livro “A língua nossa de todo dia”, organizou “Percursos de sentidos”
sobre as experiências leitoras de 18 professores de Língua Portuguesa de vários municípios de Mato Grosso,
e publicou artigos científicos em revistas da área de Literatura.
No período em que residiu em Cuiabá, participou intensamente de atividades culturais, especialmente no
Sesc Arsenal. Como professora e pesquisadora da Unemat, tem atuado em temas ligados à cidadania,
especialmente o incentivo à leitura, com projetos, palestras e cursos em vários municípios do estado de Mato
Grosso.
Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense
à Senhora Marta Helena Cocco, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto
apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Novembro de 2019

Allan Kardec
Deputado Estadual
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