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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 003 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 

(De autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima) 
 
“Dispõe sobre concessão de Título de Cidadania ao senhor JOSÉ JANUÁRIO 
TRANNIN” 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
APIAÍ, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais;  
 
FAZ SABER que o Plenário aprovou e ela 
promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO: 

 
 
Art. 1º - Concede título de cidadania apiaiense ao senhor JOSÉ 

JANUÁRIO TRANNIN, em reconhecimento pelos bons e 
relevantes serviços prestados a este Município. 

 
Art. 2º  - A honraria ora outorgada é o reconhecimento por seus 

relevantes serviços em prol da população de Apiaí, cuja 
entrega do título ora concedido se fará em data a ser 
previamente marcada, de comum acordo com o 
homenageado, em sessão solene realizada pela Câmara de 
Vereadores.  

 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua promulgação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 Palácio “Min. Mário Guimarães”,  
 em 14 de Outubro de 2021.  
 

 
            JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA  
                                                        (Vereador) 
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JUSTIFICATIVA 

 
 
José Januário Trannin, nasceu em São José dos Campos, São Paulo aos 
vinte e três dias do mês de fevereiro de 1.959. Filho de Januário Plaster 
Trannin e Maria Aparecida Nascimento Trannin. Aos dois anos de idade 
mudou-se com seus pais para Apiaí onde seu pai na expectativa de 
empreender novos lugares para expandir suas terras rurais voltadas para 
agricultura e pecuária adquiriu no distrito de Itaóca, hoje município, fazenda 
para criação de gado bovino.  

José Januário é o terceiro filho de uma família com cinco filhos. Teve sua 
infância a partir dos dois anos de vida em Apiaí. Quando chegou ao município 
em 1.961 morou no prédio onde hoje é o restaurante Monticelli e depois seu pai 
adquiriu de Manoel Augusto a casa onde morou até a idade de cursar 
faculdade. Esta casa era na rua 1.º de Maio esquina com a rua 19 de 
novembro, centro da cidade. Ali José Januário, hoje conhecido pelo sobrenome 
Trannin, brincava e acompanhava toda evolução político-administrativa do 
município. Viu chegar as primeiras pavimentações de lajotas naquela rua onde 
brincava nas areias que serviam de base para o pavimento. Fazia casinhas de 
tijolos de barro e tantas outras atividades infantis que vinham fortalecer seu 
futuro laço profissional. As férias escolares eram totalmente dedicadas às 
atividades no sítio juntamente com seu pai que sempre zelava pela educação 
dos filhos sob a guarda da responsabilidade, honestidade e dedicação aos 
anseios não só da família mas da comunidade, procurando ajudar pessoas 
mais carentes com serviços e doações de produtos da fazenda entre eles leite 
para o hospital de Apiaí.  

A estrada entre a cidade de Apiaí e o Distrito de Itaóca era bastante precária e 
sempre vencida com o veículo Jeep que transportava toda família. O Trannin, 
como é hoje conhecido, foi aluno do Jardim de Infância da Escola que ainda 
guarda o nome ALA, depois cursou o Grupo Escolar Gonçalves Dias no prédio 
onde hoje é a sede da Diretoria de Ensino da Região. Na sequência cursou a 
Admissão em uma pequena sala na Rua 15 de Novembro e passou para o 
curso ginasial na Escola Estadual de Apiaí onde hoje é o Prédio da Escola 
Técnica. Foi aluno da primeira turma a se formar no curso denominado Colegial 
em uma sala do Prédio ALA, sempre com muita dedicação e notoriedade para 
o ensino dos colegas em especial nas disciplinas de ciências exatas.  

Após a conclusão do ensino que hoje chamamos de ensino médio decidiu 
juntamente com a família continuar os estudos na cidade de Curitiba. Cursou 
Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná onde se formou 
Engenheiro no ano de 1.983. Como sempre dedicado aos estudos passou a 
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fazer além da engenharia curso de Engenharia Nuclear onde se formou em 3.º 
lugar, fez também curso de Inglês, estágio e Projeto Rondon no Mato Grosso. 
Especializou-se em Georreferenciamento pela Universidade Tuiuti do Paraná e 
Pós Graduou-se em Gerente de Cidades pela FAAP (Fundação Armando 
Alvares Penteado) de São Paulo. Após formado engenheiro civil voltou para 
Apiaí onde casou-se com Maria das Graças com quem teve dois filhos.  

Sempre atuante como profissional da Engenharia em Projetos e Obras no 
município, trabalhou na antiga SUDELPA que era empresa pública dedicada ao 
desenvolvimento da região. Depois trabalhou na Camargo Corrêa na 
construção da segunda linha do forno de cimento.  

Em 1.992 entrou na Prefeitura mediante concurso Público onde continua seus 
trabalhos. Paralelamente às atividades de engenharia passou a dedicar-se às 
atividades agropecuárias no município de Itaóca que o levou a investir em um 
empreendimento voltado ao Turismo Regional com a implantação ainda em 
execução de um Hotel Fazenda, denominado Serra Atlântica Fazenda Hotel. 
Trannin nunca mediu esforços para realização de suas atividades sempre 
demonstrando, além de conhecimento, dedicação às causas que defende 
buscando soluções práticas, bonitas e funcionais para projetos de engenharia 
melhorando a arquitetura do município onde vive.  

Está aí um cidadão que de coração sempre foi apiaiense com seu jeito 
humilde, respeitoso e acolhedor para ajudar nossa cidade na busca de melhor 
qualidade de vida!  

São essas razões que me inspiram na apresentação deste projeto, esperando 
ver plenamente acolhido pelos demais pares.  
 
 
 Palácio Min. Mário Guimarães,  
          em 14 de Outubro de 2021.  
 
 
           JOÃO PAULO CORDEIRO DE LIMA  
                                        (Vereador) 

 
 


