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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATOGROSSENSE A SENHORA JANE MARISA
ACCO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Matogrossense a senhora, JANE MARISA ACCO pelos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

 

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

JUSTIFICATIVA

Jane Marisa Acco, nascida em Marmeleiro – PR, filha de Genuíno Acco e Oliva Barbiere Acco, foi formada
em Farmacia com Especialização em  Análises Clínicas no município de Ponta Grossa – PR.

Em 1992 veio com esposo para estado e se estabeleceu em Sorriso, onde seu irmão já residia com a família.
Iniciou sua carreira como farmacêutica na Drogaria Jurema e logo instalou no município o Laboratório ACCO.

A falta de insumos e energia elétrica naquela época trouxeram grandes dificuldades, mas nada que tirasse o
entusiasmo e a persistencia de ali começar sua história.

Mais tarde foi implantado o linhão, trazendo mais autonomia e conforto a todos.

Sua tragetória no município lhe proporcionou grandes amigos, que como ela e sua família vieram em busca
de novas oportunidades e uma vida melhor.

Ao completar 5 anos residindo em sorriso, Jane tem seu primeiro filho: Luiz Felipe e cinco anos mais tarde
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tem seu segundo filho: Lucas.

Completando este ano 26 anos no estado, Jane tem sido parceira no que se refere a obras sociais, apoiando
instituições sérias e patrocinando eventos com propósitos beneficientes e orgulha-se de tudo que construiu
no estado que é um celeiro de grão e oportunidades para as pessoas que querem trabalhar com afinco e
seriedade.

E é por estas e outras razões, que nos levaram a propor aos Nobres Deputados esta justa homenagem a
senhora Jane Marisa Acco, por seus trabalhos prestados e por sua parcela de contribuição ao progresso do
Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Junho de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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