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Jonas Neves de Souza nasceu em 7/10/1953 em Rolândia no Paraná. 

Formou-se Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Evangélico (STEB). 

Mudou-se para São Paulo com a família no fim de 1999, período que tomou posse 
como Pastor Presidente da Igreja Batista do Povo. 

Atualmente, na presidência da Igreja Batista do Povo, coordena as seguintes atividades 
em prol da população da Cidade de São Paulo: 

Acolhimento: sob a sua liderança tem sido disponibilizado os templos das igrejas para 
reuniões e treinamento de diversas organizações governamentais. Alguns exemplos: 

- Reuniões dos batalhões da PM da região; 

- Programa PIT STOP Policial: disponibilizando o acesso as instalações da igreja para 
membros das forças auxiliares de segurança durante sua rotina de trabalho para dispor de 
banheiros e oferecendo agua, café e lanche; 

- Pascoa dos Militares; 

- Eventos especiais das diversas forças militares e auxiliares; 

- Apoio a GCM: no mês de setembro de 2019 a igreja recebeu o efetivo da Guarda Civil 
por ocasião das comemorações dos 33 anos desta prestigiosa instituição; 

- Apoiando as escolas publicas da região ao dispor do templo para formaturas, 
reuniões e treinamento (principalmente na igreja-filha localizada em Vila São José, zonal sul da 
capital); 

Apoio e cuidado: também sob sua liderança tem sido dado suporte a hospitais, 
batalhões da Policia Militar e diversas outras unidades da Segurança Pública. Como exemplo, 
um trabalho é desenvolvido quinzenalmente no prédio da Superintendência Regional da Policia 
Federal (Lapa de Baixo). 

Capacitação: 

Global Leadership Summit - Premier Edition: entendendo o beneficio para cidade 
quando seus lideres se aperfeiçoam, a mais de 10 anos tem realizado o Global Leadership 
Summit em parceria com uma organização americana. São apresentadas palestras - 
presenciais e em vídeo - com o grandes nomes e especialistas em liderança dos diversos 
setores. Essas palestras são complementadas por um período de processamento conduzido 
por um facilitador auxiliando aos participantes a contextualizarem os conceitos e princípios 
apresentados. Todos os anos, a igreja investe em inscrições que são oferecidas a ONGs, 
membros das Forças de Segurança e Auxiliares assim como membros do governo nas esferas 
Municipais e Estaduais. Na edição desse ano, tivemos a presença de Comandantes da PM, 
vereadores, deputados, juízes, delegados da Policia Civil, promotores, entre outros. 

Global Leadership Summit - Special Edition: nesta mesma linha de evento, tem 
realizado edições focadas em alguns segmentos da sociedade visando um trabalho mais 
especifico quanto as suas necessidades. Em 2015, foi realizado no auditório da Associação 
dos Oficiais da Policia Militar uma edição especial denominada Summit Forças de Segurança 
na qual compareceram 1.200 entre oficiais das Forças Armadas e Policia Militar assim como 
cadetes da Academia do Barro Branco. Na ocasião, o então Comandante Geral da PM - Sr. 
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Cel. Ricardo Gambaroni também foi um dos palestrantes. Esse evento, ainda hoje, é 
reconhecido pelas diversas Forças de Segurança - sendo um dos grandes motivos de 
reconhecimento e condecoração proveniente das mesmas. Neste ano, foi feita uma edição 
especial para Diretores, Coordenadores e Professores da rede pública de ensino com a 
presença de mais de 800 pessoas. 

Associação Beneficiente e Comunitária do Povo 

Sob a liderança do Pr. Jonas e a partir do trabalho feito por voluntários da Igreja Batista 
do Povo, nasceu a ABCP - Associação Beneficiente e Comunitária do Povo e tem como 
objetivo a promoção do bem estar e a reintegração social de pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

Certificações: 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL (UPM) 

INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS) 

CADASTRO MUNICIPAL ÚNICO DE ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO 
SETOR (CENTS) 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(CMOAS) 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES (CRCE) 

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL (UPE) 

CADASTRO PRÓ SOCIAL - MANTENEDORA - ABCP (PRÓ SOCIAL) 

CADASTRO PRÓ SOCIAL - UPS - ABCP REPÚBLICA PARA ADULTOS (PRÓ 
SOCIAL) 

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) 

Detalhamento do Projeto Social RECONSTRUIR 

A principal forma de abordagem é através da distribuição de sopa para pessoas em 
situação de rua, com o objetivo de realizar um contato mais próximo para convidá-las para 
participar das outras ações do projeto como o café da manhã e o atendimento social na sede 
da ABCP. É oferecido atendimento social e psicológico, encaminhamentos para retirada de 
documentos, suporte às diversas demandas sociais, como oferta de vagas de emprego, apoio 
e orientação na busca de benefícios e direitos, cursos de capacitação, entre outros serviços. 
Aos sábados, é disponibilizado um espaço para que as pessoas em situação de rua possam 
tomar banho, todos recebem roupas e calçados limpos e têm à disposição corte de cabelo, 
atendimento médico e social. Aqueles que revelam interesse em passar por tratamento contra 
a dependência química são encaminhados para clínicas e comunidades terapêuticas parceiras 
e são acompanhados durante o processo do tratamento para dar suporte, principalmente nos 
casos em que não existem vínculos familiares. 

TÍTULOS DE RECONHECIMENTO PRESTADOS AO PR. JONAS POR 
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS. 

Medalha Amigo da Marinha (2017) - concedida em 2017 pelo 8º Distrito Naval 
localizado na Vila Clementino. 

Medalha do Mérito Comunitário (2018) - concedida em 2018 pela Policia Militar do 
Estado de São Paulo. Segundo a lei que a regulamenta, essa comenda tem a finalidade de 
galardoar personalidades, civis ou militares, policiais militares e entidades públicas ou 
particulares que, por sua atuação excepcional, tenham se destacado em ações comunitárias 
apoiando e valorizando as atividade da Polícia Militar, e que por essa razão tornem-se 
merecedoras da outorga. 

Título de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira (2019): essa distinção é 
concedida aos civis da Sociedade Brasileira que tenham prestados destacados serviços a 
Força Aérea Brasileira traduzindo o reconhecimento pelos laços de amizade e deferindo a 
admiração pelo trabalho profícuo em prol da instituição. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br 
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