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Assunto: aplaude e Congratula os Terceiros Sargentos, Senhor Roberto
Edy Rujanowski Júnior e o Senhor Gilson Veiga Pereira pelos serviços prestado ao
município de Itapoá através da Polícia Militar de Santa Catarina.
A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, onde por
unanimidade apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS, aos
Terceiros Sargentos, Senhor Roberto Edy Rujanowski Júnior e o Senhor Gilson Veiga Pereira,
pelos serviços pelos serviços prestados ao município de Itapoá/SC.
Roberto Edy Rujanowski Júnior incorporou na Polícia Militar do Estado de
Santa Catarina na Cidade de Jaraguá do Sul no dia 06 de dezembro de 1994.
Em 15 de agosto de 1995, o 3º Sargento, também conhecido como Edy
retornou para sua cidade natal "Canoinhas" onde trabalhou no policiamento ostensivo, Rádio
Patrulha e em funções burocráticas de expediente.
No ano de 2003, Edy fez o curso de polícia comunitária, permanecendo em
Canoinhas até o ano de 2007, quando decidiu morar no litoral catarinense, onde escolheu
Itapoá como nova morada.
Em 26 de abril de 2007, Edy juntamente com sua esposa Silvana e seu filho
Guilherme de apenas 06 meses de idade, sairam de Canoinhas rumo a cidade de Itapoá, onde
início uma nova vida.
Edy trabalhou como Soldado na RP e no Copom, sendo promovido a Cabo
Polícia Militar em 21 de janeiro de 2014 e dois anos mais tarde, no dia 22 de janeiro de 2016
foi promovido a 3º Sargento onde atuou na central 190, e como operador da central de video
monitoramento das câmeras da cidade, tendo passado para a reserva remunerada em 14 de
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junho de 2018.
Edy prestou serviços por 10 anos 1 mês e 20 dias em Itapoá, sendo exemplar
em tudo o que fez nesse período, e trabalhou arduamente para garantir uma melhor sensação
de segurança a comunidade.
Já o 3º Sargento Senhor Gilson Veiga Pereira, ingressou na Polícia Militar de
Santa Catarina por concurso público no dia 28 de julho do ano de 1989, no 8º Batalhão da
Polícia Militar de Joinville, onde iniciou sua carreira militar concluindo com êxito o Curso de
Formação de Soldados realizado no período de 26 outubro de 1989 até 27 de abril de 1990.
No mesmo ano de 1990, Veiga é transferido para o Grupamento da Policia
Militar da 4ª Cia do 8º BPM do então jovem município de Itapoá recém emancipado. Período
onde enfrentou inúmeras dificuldades com a falta de estrutura pública, mas com a parceria de
inúmeros colegas de caserna, hoje também quase todos na reserva remunerada como o
Sargento Souza, o Sub-Tenente Pinheiro, entre muitos outros, Veiga superou todas as
dificuldades e honrou o nome da Polícia Militar nesta cidade. Neste período trabalhou com
uma das primeiras Viaturas da Polícia Militar em Itapoá, um volkswagen Fusca, sendo
responsável pelo patrulhamento da cidade, encarou todos os tipos de eventos, desde partidas
de futebol amador, até eleições as quais definiram os rumos de Itapoá.
Em abril de 1994 casou - se com Rosângela Nunes Barbosa, e desta relação
tiveram dois filhos Luan e Yuri.
No ano de 2012 conclui o curso de Cabos da Polícia Militar com êxito, obtendo
Média 9,22 e atuou no então 4º Pelotão da 1ª Cia pertencente ao 27º BPM de São Francisco
do Sul, sob comando do então 1º Tenente PM Mario Elias, com sede nesta cidade de Itapoá.
Durante sua carreira acumulou dez elogios funcionais e recebeu duas medalhas
sendo uma de dez e uma de vinte anos de serviço prestados pela Policial Militar, obtendo
avaliações semestrais acima da média.
Veiga em 31 de janeiro do ano de 2015, foi promovido a graduação de 3º
Sargento da Policia Militar do Quadro Especial e sempre permaneceu atuando nesta cidade,
na função de Rádio Patrulha ou na central de emergência 190 atendendo a comunidade de
Itapoá.
Por derradeiro no dia 31 de agosto de 2018, Veiga assina sua merecida Reserva
Remunerada com mais de 29 anos de efetivo serviço, na sede do 4º pelotão da 3º Cia. do 8º
BPM em Itapoá, mantendo comportamento excepcional, e far-se-á jus a diploma de mérito o
qual lhe será entregue numa formatura militar diante da tropa formada.
Assim, diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense,
aprova a presente Moção de Aplausos nº 18/2018.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 13 de setembro de 2018.
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