
  

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

   

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0043/2019.                                  Em, 07 de outubro de 2019. 

 
CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO-FRIENSE 

AO SENHOR FÁBYO COSTA BUENO. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Senhor Fábyo Costa Bueno, o Título de Cidadão Cabo-friense, 

que lhe será entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 07 de outubro de 2019. 

 

SILVIO DAVID PIO DE OLIVEIRA 

Vereador - Autor 

 

Artigo 183 § 2º do Regimento Interno 

 

_______________________________  

 

_______________________________  

 

_______________________________  

 

_______________________________ 

 

_______________________________  

 

_______________________________ 

 

JUSTIFICATIVA: 

Fábyo Costa Bueno, Pastor, filho de Divino Bueno e Maria das Graças, nascido na 

Cidade de Goiás, casado com Vanessa de Jesus Muniz Bueno, pai de Felipe e Raphael. 

  Formado pelo Instituto Bíblico Internacional Videira/Goiânia em 2008, deste então 

assumindo o Ministério Pastoral em Goiás por 6 anos. Em 2014 foi enviado para Cabo Frio, 

para realizar trabalho missionário através da Igreja Videira. 

  Em Cabo Frio, trabalhou no segmento alimentício com vendas de produtos congelados 

e à noite sendo Servo de Jesus, na Igreja Videira, com ensinamentos bíblicos de amor e paz. 

   

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

   

 

 A Igreja Videira recebe cerca de 150 pessoas, aos domingos, às terças-feiras a reunião 

é feita com as crianças, nas casas, através de células, onde 50 crianças aproximadamente 

aprendem o que é o amor de Deus, produzindo assim aumento expressivo na qualidade dos 

relacionamentos familiares, contribuindo inclusive para diminuir a evasão escolar, às quartas- 

feiras é o dia dos adultos, reunidos também em células, que são despertados para a fé e o amor 

ao próximo, com afetação positiva para a convivência de todos que estão em volta, que são 

atingidos pelo amor do Pai. 

  O Pastor Fábyo, vem nesses 5 anos, atuando e auxiliando as famílias mais carentes, 

com campanha de agasalho, alimentos, roupas, auxilio pedagógico, buscando a restauração da 

dignidade, causando um impacto no bem estar social reduzindo a destruição familiar 

provocada pela falta de fé, de amor, vinda das mazelas da vida, buscando sempre passar o 

quanto é precioso o Amor de Deus em nossas vidas. 

 Prezados, por toda a dedicação à comunidade o Pastor Fábyo Bueno recebe hoje o 

Título de Cidadão Cabo-friense. 

 

 Sala das Sessões, 07 de outubro de 2019. 

 

 

SILVIO DAVID PIO DE OLIVEIRA 

Vereador - Autor 

 


