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Concede a Comenda Marechal Cândido Rondon
à  Senhora  Hadassah  Suzannah  Beserra  de
Souza.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, e Art. 171, de seu Regimento Interno, resolve:

 

Art. 1º Conceder a Comenda Marechal Cândido Rondon à Senhora HADASSAH SUZANNAH BESERRA DE
SOUZA pelos relevantes serviços prestados na defesa da democracia e cidadania ao Estado de Mato
Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Nascida em 31 de maio de 1983 na cidade de Jauru-MT, Hadassah é filha de Giselda Beserra de Souza e
Carlos Alberto de Souza Silva, e mãe de Pedro Henrique Beserra de Oliveira.

Foi aluna da Escola Militar Tiradentes entre os anos de 1994 e 2000, e ingressou na Polícia Militar do Estado
de Mato Grosso em 05 de fevereiro de 2001, no 8º Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia
Militar Costa Verde.

Graduou-se no Curso de Formação de Oficiais na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no ano de 2001
e no Curso de Ciências Jurídicas – DIREITO, pela Universidade de Cuiabá (UNIC).

Em 05 de setembro de 2018 Hadassah foi promovida ao posto de Tenente Coronel. Em 2021 foi nomeada
para a função de Comandante do 3° Batalhão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sempre buscando a capacitação profissional, Hadassah constantemente tem realizado cursos de
qualificação, podendo destacar a Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC-FNSP), em 2006, João
Pessoa-PB; Curso de Polícia Judiciária Militar em 2006; 1° Curso de Operações Rotam (COR) em 2006–
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Águia 07; Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal, pela Fundação Escola Superior do
Ministério Público de Mato Grosso, em 2011; Curso de Instrutor de Tiro Policial Militar, em 2012; Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais na APMCV em Várzea Grande/MT, em 2014; Curso de Formação em
Psicanálise Profissional, entre 2015 e 2018 pelo Centro de Estudos Psicanalíticos – CEPTEP, em Cuiabá;
Curso Superior de Policia CSP - PMMT, e APMCV - Academia de Policia Militar Costa Verde, 2015 –
2020/2021.

No decorrer de sua trajetória profissional desempenhou as funções de 1ª Comandante da 2ª Cia Lixeira,
pertencente ao 1° Batalhão da PMMT, Comandante da 6° Cia PM Bosque da Saúde, pertencente ao 3°
Batalhão da PMMT, Coordenadora Administrativa Sistêmica do 10° Batalhão da PMMT, Analista da
Assessoria Jurídica da PMMT entre os anos de 2010 a 2014, Ajudante de Ordens entre os anos de 2015 e
2017, na Casa Militar do Estado de Mato Grosso, Coordenadora Administrativa e Ordenadora de Despesas
da Casa Militar entre 2017 e 2018 e Assessora Jurídica da PMMT a contar de 2019, função que exerce
atualmente.

Por mérito de sua dedicação incontestável recebeu as seguintes condecorações: Medalha por tempo de
serviço: 10 anos –bronze; Medalha por tempo de serviço: 20 anos – prata; Medalha Guardiões do Paiaguás;
Medalha Homens do Mato; Medalha Mérito Tático Policial; Medalha Mérito de Ensino, entre outras.

A Tenente Coronel Hadassah está comandando o 3º Batalhão desde setembro de 2021, e tem desenvolvido
diversos projetos que estão em andamento, projetos estes destinados à comunidade de toda a área do maior
batalhão do estado; E, principalmente, desenvolvido projetos destinados a atender os policiais que servem
no 3º batalhão da PMMT, bem como a todas as pessoas que ensejam e buscam estar inseridos numa vida
mais saudável, a fim de melhorar sua qualidade de vida, sua saúde e por fim, maior expectativa de vida, bom
desempenho em suas funções, nas atividades do dia a dia de trabalho e até mesmo em seus lares com suas
famílias.

No exercício da sua função, Hadassah se destaca por sua habilidade humanista e proporciona a seus
comandados um bom relacionamento, despertando as grandezas de cada um e valorizando as suas
qualidades, como também promove o trabalho em equipe, a harmonia e a leveza, a parceria, a união e o
comprometimento genuíno de cada membro da esquipe. Essas relações interdisciplinares geraram na prática
a união, e, consequentemente, mais produtividade no trabalho e mais interação com a comunidade local.

É inconteste que sua vida social, política e pública trouxe inúmeras contribuições ao Estado de Mato Grosso,
com atos de relevante interesse social, cultural, econômico e político, revelando ser pessoa de notório
conhecimento público e com idoneidade moral e reputação ilibada irretocáveis, não restando dúvidas de seu
merecimento desta Comenda, pelo seu destaque na atuação em defesa da democracia e da cidadania, que
constituem relevantes serviços prestados ao estado de Mato Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Junho de 2022

 

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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