Como tudo começou.
Conheça um pouco de nossa história...
Nos anos de 1970 a 1980 a ocupação de Canoas e de cidades vizinhas cresceu consideravelmente,
tendo Canoas quase a totalidade do território ocupado, a população aumentou de 153.730 nos anos 70 para
220.446 habitantes em 1980. Com esse crescente foi necessário trazer mais segurança à população, nesse
interim surge a idealização da instalação de um Batalhão de Polícia Militar na cidade que atenderia também os
municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba e Viamão, antes guarnecidos pelo efetivo do histórico
3º Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM) com sede na cidade de Novo Hamburgo.
Iniciam-se, então, as tratativas com o V COMAR (Quinto Comando Aéreo Regional) para cedência
de parte do terreno da União ocupado pela Base Aérea de Canoas (BACO) para construção de um Batalhão de
Polícia Militar na cidade. Em 13 de agosto de 1981, através do Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica Ten Brig do Ar
Délio Jardim de Mattos foi efetivada a cessão do terreno.
Em 25 de agosto de 1982, em ato do Governador do Estado José Amaral de Souza pelo Decreto
Estadual nº 30.816, estabeleceu-se as diretrizes para implantação do 15º Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM),
que seria constituído de três Companhias de Polícia Militar e de um Pelotão de Comando e Serviços, sediado no
município de Canoas, e sua área de ação abrangeria ainda os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí,
Guaíba e Viamão. Seu efetivo constituiria de oitocentos e vinte um policiais militares, dos quais trezentos e sete
seriam remanejados do 3º BPM, e os demais, viriam de batalhões da Capital.
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A
primeira
sede
permaneceu no início da Avenida
Santos Ferreira, nº 36, local já
ocupado
pela
antiga
3ª
companhia do 3º BPM e que
passaria a ser sede provisória do
novo batalhão e da 1ª Cia até a
conclusão das obras do novo
prédio, localizado na mesma
avenida. Sua instalação definitiva
ocorreu em 23 de junho de 1983.
O 1º comandante
designado foi o Ten Cel João
Carlos Quadros Koch que assumiu
em 03 de fevereiro de 1983 e
passou o comando da unidade em
15 de julho de 1985 para o Ten Cel
Valmor Riciato Pecoits.
A nova sede, situada
na Av. Santos Ferreira, nº 4321,
bairro Nossa Senhora das Graças,
e atual endereço do 15ºBPM foi
inaugurada em 20 de março de
1985 com a presença do
Governador do Estado Jair Soares
e do Comandante Geral do Brigada Militar Cel Antônio Cordoniz de Oliveira Filho.

Início da construção da nova
sede do 15º Batalhão de Polícia
Militar.
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INAUGURAÇÃO DA SALA DE OPERAÇÕES
Em 11 de maio de 1988 ocorreu a
inauguração da Sala de Operações do
Batalhão, contando na época com a presença
do Comandante Geral da Brigada Militar Cel
Jerônimo Santos Braga, sendo o Comandante
do 15ºBPM o Ten Cel Valmor Ricicato Pecoits.

Inauguração da Sala de Operações
A Sala de Operações do 15ºBPM ainda se
encontra na sede do batalhão.

Ocupando um espaço mais amplo, tendo um número maior de servidores visto o crescente
desenvolvimento populacional e a necessidade de concentrar vários aparelhos e ferramentas desenvolvidas ao
longo dos anos para auxiliar o serviço prestado a comunidade.

GALPÃO CRIOULO DO 15ºBPM E QUIOSQUES DO MATO E AÇUDE
Em 28 de setembro de 1990 foi inaugurado o Galpão Crioulo do 15ºBPM, situado em sua sede, hoje,
devido a ação do tempo, não existe mais.
Em 2016 foi construído o Quiosque do Mato, idealizado pelo comandante do 15ºBPM na época o
Ten Cel Oto Eduardo Rosa Amorim, e em novembro de 2017 foi inaugurado o Quiosque do Açude, idealizado
pelo Subcomandante do 15ºBPM Maj Rogério Araújo de Souza, durante o comando do Ten Cel Valdeci Antunes
dos Santos. Locais destinados ao convívio dos militares em reuniões e confraternizações.
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Terraplanagem
e início da
construção do
Galpão Crioulo
do 15ºBPM

Inauguração do Galpão Crioulo do 15ºBPM

Quiosque do Mato em 2020

Quiosque do Açude em 2019

PATRONO
Com a extinção da Guarda Civil (Corporação de Policiais Civis uniformizados
criado em 1929, com atribuição de policiamento ostensivo em áreas urbanas,
pertencente à estrutura da Polícia Civil do Estado) em 1967, Sady Lopes Bandeira
decidiu seguir suas atividades na Brigada Militar, sendo designado a compor as
fileiras do 3ºBPM, comandando o Pelotão destacado na cidade de Canoas.
Com o decreto nº 34.472, de 14 de setembro de 1992 que instituiu
patronos de unidades da Brigada Militar, dentre os quais ficou estabelecido o
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nome do Tenente Coronel Sady Lopes Bandeira, como patrono do 15º Batalhão de Polícia Militar, devendo a
partir desta data seus documentos de caráter oficial, ter as denominações, acrescidas com seu nome.

BRASÃO DE ARMAS E COMENDA DO 15º BPM

BRASÃO DE ARMAS

Durante o comando do
Ten

Cel

Ibes

Carlos

Schmitz

Pacheco, que iniciou em 23 de
novembro de 1993 e teve seu término
em 30 de abril de 1997, foi descrito e
desenhado

o

acompanharia

símbolo
e

identificaria

que
o

15ºBPM, o seu Brasão de Armas.
Idealizado pelo então comandante
que auxiliado por seus oficiais
construíram a insígnia.

Em 2019, o Comandante
Ten Cel Jorge Dirceu Abreu Silva
Filho, após pesquisas e consultas com
antigos comandantes do 15ºBPM, e por
também ter participado quando tenente
na elaboração do símbolo, normatizou por meio do Decreto Estadual nº 55.339 de 29 de junho de 2020 o Brasão
de Armas do 15º Batalhão de Polícia Militar, tornando oficial o símbolo do batalhão, descrito assim:
“Em estilo Espanhol, com campo em esmalte azul e borda em esmalte amarelo; no entorno uma
corrente em metal prata no estilo Fígaro com vinte e dois (22) elos unidos, reverenciando a união, a família do
OPM “15º BPM”; ao centro a figura de uma chama, a alma do fogo em esmalte laranja simbolizando a
purificação, iluminação e o espirito; sobreposta à figura de duas garruchas cruzadas (Pistolas de Clark) símbolo
das Polícias Militares com suas cores originais; ao centro a figura do punhal, também conhecido como Athame
faca ritualística, com cabo preto é imagem da luta e vontade de vencer representando ainda honra, vitória e
êxitos.
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A corrente simbolizando a união, um elo, físico e espiritual, também o símbolo dos laços entre o céu
e a terra em representação a uma ligação entre os seres do universo. A corrente significa, ainda, os laços de
coordenação, encadeamento e união, representando a comunidade, a família, e o tipo de ação coletiva em
comum;
A chama simboliza alma do fogo, purificação, iluminação, amor espiritual e representa o espírito,
bem como a transcendência, está associada ao clarão da granada, artefato bélico que arrebenta e destrói o que
se encontra nas suas proximidades. O fogo simboliza, ainda, a vida, o conhecimento intuitivo, a iluminação, a
paixão, o espírito.
As garruchas cruzadas, também conhecidas como Pistolas de Clark é o símbolo das Polícias
Militares;
O punhal, também conhecido como Athame é uma faca ritualística com cabo preto e lâmina de fio
duplo. Simboliza a força, o poder, vitória e superação, imagem da luta e vontade de vencer. Representa honra,
vitória e êxitos;
A Prata significando pureza, serenidade, simplicidade, prudência, o Azul significando a justiça,
lealdade e piedade; O Laranja entusiasmo, fascínio, alegria, criatividade, determinação e encorajamento; O
Amarelo luz, poder, nobreza e força; ”

COMENDA “TENENTE CORONEL BANDEIRA”
Em 29 de junho de 2020 pelo boletim Geral nº
144, foi criada a comenda “Tenente Coronel Bandeira”.
Destinada a distinguir autoridades, militares,
civis, instituições, entidades e integrantes da comunidade
em geral no exercício de suas funções ou atividades,
brasileiros ou não, que tenham se destacado por suas
atitudes, dedicação ou capacidade profissional, elevando o
grau de segurança pública na região mediante ações de real
benefício para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e
aprimoramento da qualidade de vida, assim como
melhorando e qualificando a segurança pública e
evidenciando positivamente as ações do batalhão, de modo
a se tornarem merecedores do reconhecimento público.
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CANÇÃO DO 15º BPM

Também foi sob o comando do Ten Cel Ibes que foi escrita e musicada a Canção do 15º BPM, tendo
letra do Ten Cel Ibes Carlos Schmitz Pacheco e música do St Mús Luis Renato B. Dias.
Regulamentada em ato do Comandante-Geral da Brigada Militar Cel Fábio Duarte Fernandes em 22
de maio de 2014, Boletim Geral nº 096 de 22/05/2014.

Título: Canção do 15º BPM;
Letra: Cel RR Ibes Carlos Schmitz Pacheco; Música: St Mús Luis Renato B. Dias.

Inspirados na solidariedade,

Viverás, com nossas Vidas,

Brigadianos somos para agir.

de Amor e Devoção.

Empenhados com saber e vontade,
saberemos o mal repelir.

Cada instante enfrentando o perigo,
desdenhando a espreita da morte,

Lado a lado com o Bem e a Paz

sempre altivos, com Fé na Razão,

Não pesamos missão a cumprir.

o Senhor nos fará Fortes.

Os amigos ajudam na luta,
porque sabem, queremos servir.

Nas agruras da lida constante,
isolamos o pranto e a dor.

Estribilho:

Bons soldados, seremos, emitem

QUINZE BATALHÃO!

Justiça, Isenção e Valor.

QAP, em qualquer situação.

Clique no link abaixo e ouça a canção do 15ºBPM pelo site da BM:
https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/cancao-do-15-bpm
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GALERIA DOS EX-COMANDANTES

TC JOÃO CARLOS
QUADROS KOCH
1983 - 1985

TC NILSEU PERSIDE
ORTIZ PADILHA
1990 - 1993

TC LUIZ CARLOS
DE BORTOLLI
2001 - 2001

TC MÁRIO
YUKIO IKEDA
2010 - 2013

TC VALMOR
RICIATO PECOITS
1985 - 1987

TC IBES CARLOS
SCHMITZ PACHECO
1993 - 1997

TC PAULO ROBERTO
MENDES RODRIGUES
2001 - 2004

TC RENATO
GABRIEL JUNGES
2013 - 2015

TC LUIZ CARLOS
DA SILVA VIEIRA
1987 - 1987

TC EDISSON
FERREIRA
1987 - 1989

TC JAIR PORTELA
DOS SANTOS
1989 - 1990

TC JORGE LUIZ
AMARAL DA SILVA
1998-2000

TC PAULO ROBERTO
EMANUELLE OSÓRIO
2000 - 2001

TC RODOLFO
PACHECO
2004 - 2009

TC CARLOS ROBERTO
BONDAN DA SILVA
2009 - 2009

MAJ GERSON
DIAS GOMES
2009 - 2010

TC OTO EDUARDO
ROSA AMORIM
2015 - 2017

TC VALDECI ANTUNES
DOS SANTOS
2017 - 2018

TC JOSÉ ANTÔNIO
BERNARDES PEREIRA
1997 - 1998
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COMANDO DO 15ºBPM
Comandante do 15ºBPM
Ten Cel Jorge Dirceu Abreu Silva Filho
Ingressou na Brigada Militar em 16/02/1993, foi Comandante do Pelotão de Choque
no 15º BPM de 1996 a 1998 – Sendo o último Aspirante a servir nesta Unidade.

Subcomandante do 15ºBPM
Maj Rafael Assis Brasil Ramos Aro
Ingressou na Brigada Militar em 15/02/1997, serviu de 1999 a 2010 no 25ºBPM em
São Leopoldo, comandou o Colégio Tiradentes em Porto Alegre de 2017 a 2019.

COMPANHIAS DO 15ºBPM
1ª COMPANHIA

Sediada na Av. Rio Grande do Sul, 1840, bairro Mathias Velho com responsabilidade pelo
policiamento nos bairros Mathias Velho, Harmonia, Centro, Industrial e São Luis. Foi construída em terreno do
Estado do Rio Grande do Sul, que compunha parte da área destinada ao Centro Social Urbano. Sua sede
construída com recursos da Associação de Moradores da Vila Mathias Velho, por intermédio e supervisão da
FUNDASUL (Fundação Sul Riograndense de Assistência Senador Tarso Dutra). Foi inaugurada e instalada em
abril de 1993. Sendo composta de uma área total de 30,008m².
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4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA EM NOVA SANTA RITA

Pelotão destacado do 15º BPM no
Município de Nova Santa Rita, pertencente a 1ª
Companhia do 15º BPM, teve sua primeira sede na Rua
Hélio Fraga de Moraes Sarmento, 237, no centro da
cidade,

hoje,

localizada

às

margens da BR 386, no bairro
Pedreira,

é

responsável

pelo

policiamento em todo município
de Nova Santa Rita.

Antiga sede do Pelotão destacado
de Nova Santa Rita

Nova sede do Pelotão de Nova Santa Rita
A inauguração da nova sede ocorreu em 19 de dezembro de 2017, durante o comando do Ten Cel
Valdeci, mas as tratativas iniciaram-se bem antes. Idealizado pelo então Subcomandante do 15º BPM Maj
Rogério Araújo de Souza que com o apoio do empresário Eltamar Salvadori construíram um prédio moderno e
adequado para comportar o efetivo da Brigada Militar na cidade. O terreno pertencia ao condomínio logístico
3SB que doou os 300m² onde foi erguida a nova sede.
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2ª COMPANHIA
A 2ª Companhia do 15º
Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM),
responsável pelo policiamento nos bairros
Niterói e Nossa Senhora das Graças foi
inaugurada em junho de 1993, sendo o 4°
Pelotão da 1ª Companhia, com sede na Rua
Santa Cruz, nº 232, terreno cedido pela
Escola Estadual Carlos Chagas, com o aval
da Secretaria de Educação.
Inauguração do 4º pelotão da 1ª Companhia

O prédio foi construído pela Prefeitura Municipal de Canoas com recursos próprios, mobiliário doado
pela Associação de Moradores da Vila Fernandes e Associação dos Moradores da Vila Ideal, contando também,
com comerciantes locais. Com o passar dos anos e a remodelação das estruturas da Brigada Militar, onde então
o Pelotão se tornou uma Companhia permanecendo até
2020.
Em 2018, durante o Comando do Ten Cel
Valdeci, iniciou-se as tratativas para construção de uma

nova sede para 2ª Companhia, com
todos os detalhes tratados e acordados
iniciou-se a construção do novo prédio.

Início da Construção da nova sede da 2ª Companhia em 2018

Em 20 de fevereiro de 2020, durante o comando do Ten Cel Dirceu, foi inaugurada a atual sede,
construída em terreno cedido pela Prefeitura e construção financiada pela empresa UNIMED em contrapartida
pelo impacto ambiental da construção de sua nova sede inaugurada em 2016 no bairro Niterói.
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Nova sede da 2ª Companhia
A nova sede da Companhia um prédio moderno com projeto adequado à atividade Policial, construído
para bem abrigar a estrutura de uma companhia, proporcionando um atendimento digno e mais qualificado à
comunidade. Instalação mais próxima ao centro comercial do bairro, atingindo assim o objetivo de uma prestação
de serviço satisfatória à população.
3ª COMPANHIA
Em
seu início era o
3º Pelotão da 1ª
Companhia.
Nos anos 90
ocupou

um

prédio na Av.

Boqueirão, vindo a ser sediada definitivamente
na Av. 17 de Abril, nº 900, bairro Guajuviras, em
1993. Com responsabilidade territorial pelos
bairros Guajuviras, Estância Velha, Olaria,
Marechal Rondon, Igara, São José e Brigadeira.
Foi instalada em junho de 1993, construída em
Sede da 3ª Companhia

terreno cedido pela prefeitura Municipal de Canoas.

Comunicação Social do 15º Batalhão de Polícia Militar – fone (51) 3477-8845 – (51) 98453-0898
12

4ª COMPANHIA
Sediada

na

Rua

Boa

Esperança, 1070, bairro Rio Branco,
responsável

pelo

policiamento

nos

bairros Mato Grande, Fátima e Rio
Branco, instalada em 29 de junho de
1993, em sua origem constituía o 2º
Pelotão da 2ª Companhia do 15º BPM,
com o passar dos anos e a remodelação
das estruturas da Brigada Militar o
Pelotão se tornou uma Companhia.
Construída em uma área de 88m², com a participação ativa do Estado, Município e Comunidade.
Sendo a elaboração do projeto feito pela Prefeitura Municipal de Canoas a qual também viabilizou recursos para
execução da obra. O mobiliário e equipamentos adquiridos pela Brigada Militar, com o apoio da comunidade de
Canoas.
FORÇA TÁTICA
Originalmente
de

Choque

do

Pelotão
15ºBPM,

atualmente denominada Força
Tática.
Localizada na sede
do 15º BPM, na Av. Santos
Ferreira, 4321, bairro Nossa
Senhora das Graças.
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Composta por dois (02)
pelotões de choque, Canil e Grupo de
Motociclistas, atua como reforço e
apoio em operações na área do 15º
BPM e Região Metropolitana, sendo
uma tropa especializada.

Com treinamentos específicos para determinadas ocorrências, como atuação em controle de
distúrbios civis e tumultos, ações para restabelecimento da ordem pública, tais como manifestações públicas,
interdições de vias, rebeliões em estabelecimentos prisionais e outras situações que necessitem de uma tropa
composta para atuação.
SEDE DO 15ºBPM
Na

sede

do

15ºBPM,

localizada na Av. Santos Ferreira,
no bairro Nossa Senhora das
Graças,

está

administrativa

toda

estrutura

do

batalhão,

Comando do 15ºBPM, Seção de

Pessoal (P1), Agência de Inteligência
(P2), Seção de Instrução (P3), Seção de
Logística (P4), Comunicação Social,
Sala de Operações e a Seção de
Processamento

de

Ocorrências

e

Atendimento ao Público (SSPO).
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MODALIDADES DE POLICIAMENTO
POLICIAMENTO OSTENSIVO A PÉ
Policiamento muito usado
pela Brigada Militar, um dos mais
antigos, também conhecido como “Pedro
e Paulo”.
Traz grande visibilidade e
interação com a população, inibindo os

delitos pela presença constante do policial.
Utilizado em áreas de grande fluxo
de

pessoas,

como

áreas

comerciais,

promovendo a prevenção e repressão a
criminalidade.

POLICIAMENTO OSTENSIVO COM BICICLETAS
Foi instalado, primeiramente
em 2001, mas após alguns anos de
inatividade, em 06 de maio de 2020 foi
retomado e operacionalizado na área
comercial do bairro Niterói pertencente a

2ª Companhia.
O policiamento com bicicletas tem por
finalidade uma maior interação com a população,
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mantém a aproximação com a comunidade alcançando uma abrangência superior de atuação e considerável
mobilidade no deslocamento.
POLICIAMENTO OSTENSIVO COM MOTOCICLETA
Realizado amplamente em grandes
centros urbanos, pela complexidade do trânsito,
traz

grande

mobilidade

e

agilidade

no

atendimento de ocorrências.

A Ronda Ostensiva com
Apoio de Motocicletas (ROCAM),
atua com efetivo da Força Tática e
companhias, que desempenham essa
função no atendimento à população e
apoio as demais viaturas.

POLICIAMENTO OSTENSIVO COM CÃES
O policiamento com os cães
é realizado pelo Canil pertencente a
Força Tática do 15º BPM. Contando com
o efetivo de um Sargento e 5 soldados,
que desenvolvem seu trabalho com 7

Cães Policiais, realizando atividades de faro de
entorpecentes,

ações

de

controle

de

distúrbio,

Policiamento Ostensivo e apresentações de cunho
educacional.
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Esse grande amigo do homem passa a ser um excelente apoio no serviço Policial, com treinamento
adequado se torna ferramenta especializada no combate à criminalidade.
E seu trabalho não
se restringe apenas no
policiamento, agindo na
integração com a comunidade
em projetos desenvolvidos
pelo batalhão.

POLICIAMENTO OSTENSIVO MOTORIZADO
Policiamento
Ostensivo
mais utilizado pelo batalhão, atende
todos os tipos de ocorrências,
atuando também em operações de
presença e barreiras dinâmicas,
promovendo uma maior visibilidade
e segurança a comunidade.
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PATRULHA ESCOLAR
Realiza diversas ações preventivas em
escolas do município, possuindo pessoas destinadas
exclusivamente a atender as demandas da comunidade
escolar, promove rondas, palestras, visitas e interações
com alunos e familiares, professores e diretores.

Executa visitas periódicas
nas escolas, mediando conflitos e
realizando palestras multidisciplinares.
Mantendo um canal direto entre a
comunidade escolar e a Brigada Militar, realizando a aproximação com a população.

PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA)

Projeto realizado em vários
países do mundo, criado por pedagogos e
policiais de Los Angeles USA em 1983, com
o intuito de orientar jovens de 10 a 12 anos
sobre como se prevenir da influência ao uso
de drogas.
Em Canoas desde 2001, já
ultrapassou a marca de 40 mil alunos
formados. No Estado desde 1998 já formou
mais de 1 milhão de crianças, atendendo

escolas municipais, estaduais e.
Considerado pela ONU
(Organização das Nações Unidas) um
dos
melhores
programas
de
prevenção às drogas.
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PATRULHA MARIA DA PENHA
Destina-se
a
atender especificamente os
casos que a Lei Maria da
Penha considera violência
contra a mulher, ocorrido em
âmbito doméstico ou familiar.
A Patrulha Maria
da Penha atua a partir do
deferimento
de
Medida
Protetiva de Urgência pelo
Poder
Judiciário,
com
despacho de necessidade de
acompanhamento da força
policial até a decisão de
extinção ou término do prazo
de concessão da Medida.

AÇÕES SOCIAIS DO 15ºBPM
O 15ºBPM, preocupado
não apenas com a parte de Segurança
Pública, mas pensando também em
promover projetos que tragam bemestar a comunidade, desenvolve
inúmeras ações sociais, como visitas
de escolas na sede do Batalhão,
arrecadação

e

distribuição

de

agasalhos, brinquedos e alimentos

distribuídos

em

locais

de

vulnerabilidade social da cidade,
doações de sangue e cabelo, dentre
outros projetos que possam, de
alguma forma, auxiliar o bem social.
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Nesses 38 anos de existência o 15ºBPM sempre esteve ao lado da comunidade, preservando
a Ordem Pública e procurando levar segurança e tranquilidade à população de Canoas e
Nova Santa Rita.

EDIÇÃO – PRODUÇÃO – REVISÃO
TEN CEL JORGE DIRCEU ABREU SILVA FILHO – COMANDANTE DO 15ºBPM
SD MAQUIELI TATIANA MULLER – COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 15ºBPM
SD MAXIMILIANO CANDOR CHAVES – 2ª SEÇÃO DO 15ºBPM
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