JOÃO ANTÓNIO TEIXEIRA CANEDO
Legislaturas: X, XI.
Data de nascimento
 1928-05-17.
Localidade
 Montalegre / Vila Real.
Data da morte
 1993.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito.
Profissão
 Advogado;
 Conservador do Registo Predial.
Carreira político-administrativa
 Procurador à Câmara Corporativa (VIII Legislatura);
 Presidente da Câmara Municipal de Montalegre.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
X
Vila Real
XI
Vila Real

Comissões
Obras Públicas e Comunicações.
Obras Públicas e Comunicações (Secretário).

Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)















Requer várias informações relativas à política florestal. Requer várias informações sobre escolas e postos
de ensino primário e escolas do ciclo preparatório.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização das
receitas e despesas para 1970, depois substituída por uma outra proposta, intervindo também na
discussão na especialidade.
Foca aspectos respeitantes à situação dos professores do ciclo preparatório.
Subscreve, com outros Deputados, dois projectos de lei, um sobre acordos colectivos de comercialização
de produtos agrícolas, florestais ou pecuários e outro sobre o crédito de colheita pelo processo de
warrantagem.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei
do Serviço Militar) e subscreve uma proposta de aditamentos à referida proposta de lei, justificando-a
seguidamente no debate na especialidade.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família, apresenta duas
propostas de aditamento à referida proposta de lei e subscreve, com outros Deputados, uma proposta
de emenda aos textos de bases da referida proposta de lei.
Apresenta urna proposta de emenda e discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Requer duas publicações oficiais.
Apresenta dois requerimentos, um pedindo uma publicação oficial, o outro pedindo informações acerca
da suspensão da bonificação de $40 por litro de gasóleo consumido pela lavoura.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos e
subscreve seis propostas de alteração à referida proposta de lei, uma das quais com outros Deputados.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)




Refere-se a alguns aspectos da distribuição e consumo de energia eléctrica em Trás-os-Montes.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento de uma base nova ao projecto de lei
sobre a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.





Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa, subscreve as propostas de alteração
à referida proposta de lei apresentadas pela comissão eventual e discute na especialidade o texto da
comissão eventual referente à mesma lei.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao texto da comissão eventual atrás
referido.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)




Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.
Pede à mesa um esclarecimento relativo à questão prévia apresentada no fim do debate na
generalidade da proposta de lei sobre organização judiciária.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Mota Amaral discute na especialidade a mesma proposta de
lei e discute na especialidade a mesma proposta de lei.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)




Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração e de aditamento à lei de autorização
das receitas e despesas para 1973.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento à Lei de Meios para 1973.
Discute na generalidade a proposta de lei acerca da protecção da intimidade da vida privada e subscreve
várias propostas de emenda, aditamento e alteração à mesma proposta de lei.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)





Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.
Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.
Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.

