
PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE VARGINHA

DECRETO Nº 8.821/2018

HOMOLOGA TOMBAMENTO DO
BUSTO CORONEL ANTÔNIO
RESENDE XAVIER.
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Art. 1º Fica hoÍnologado o tombamento do
bem cultural BUSTO'-' CORONEL ANTÔNIO\.· , JUSTINIANO DE RESENDE
XAVIER localizado Praça Governador Benedito Valadares,
nesta cidade.
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Art. 2º Em razão da homologação do
tombamento de que trata o artigo anterior, deverão ser
procedidos os assentamentos legais, principalmente no LIVRO DO
TOMBO, estabelecido no artigo 3º da Lei Municipal nº 2.896, de
08 de abril de 1997.

Art. 3º O Conselho Deliberativo
Municipal do Patrimônio Cultural de Varginha, deverá dar
conhecimento ao proprietário do bem cultural sobre o
tombamento, mesmo que seja ele ente público.

Art. 4º As autoridades e órgãos
municipais, v í.ncu Lados _.a preservação do. 'patrimônio tombado,
deverão fazer c\miprili'-:o s- ter"-0S da.; e'í, :MlIriicipalnº 2.896, de
08 de abril de 19, '7,: -. -m6ª.9=E-~asSe.~à;.:~os direitos e deveres
ali estabelecidos.;\-~'::->.~----:>:- - .~_/~4=-::-~'1-
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DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA
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