JOÃO UBACH CHAVES
Legislaturas: VIII, IX.
Data de nascimento
 1908-11-09.
Localidade
 S. Paio / Gouveia / Guarda.
Data da morte
 1974.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito.
Profissão
 Advogado;
 Industrial de lanifícios.
Carreira político-administrativa
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Lisboa da União Nacional;
 Procurador à Câmara Corporativa (III, IV, V, VI, VII Legislaturas);
 Subsecretário de Estado da Indústria (1958);
 Delegado do Governo junto da Federação Nacional dos Industriais de Lanifícios, de que se tornou
Presidente desde 1944;
 Delegado do INTP na Covilhã e assistente do mesmo em Lisboa.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Guarda
IX
Guarda

Comissões
Economia
Economia

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)





Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.
Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.
Discute a proposta de lei relativa ao arrendamento da propriedade rústica.
Discute a Conta Geral do Estado, as contas das províncias ultramarinas e as da Junta do Crédito Público
referentes ao ano de 1960.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)


Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.



Faz considerações sobre a situação financeira dos municípios, em aparte à intervenção do Sr. Martins da
Cruz no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.
Subscreve uma moção acerca do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para
a enfrentar apresentada pelo Sr. Ulisses Cortês em nome da Comissão de Economia.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do
Crédito Público referentes a 1962.

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)



4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)






Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei acerca do
Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e subscreve, com outros Deputados, uma moção acerca da
mesma proposta de lei e discute a mesma moção.
Faz considerações sobre a anunciada reorganização da indústria de lanifícios, em aparte a uma
intervenção do Sr. Amaral Neto sobre o assunto.
Refere-se a afirmações anteriormente produzidas pelo Sr. Amaral Neto sobre a indústria de lanifícios.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da base v da proposta de lei sobre o
regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)


Discute na especialidade a proposta da Lei de Meios para 1966 e subscreve, com outros Deputados,
uma proposta de aditamento à mesma proposta de lei.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)


Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei de autorização das
receitas, e despesas para 1967.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)


Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III
Plano de Fomento.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)





Subscreve, com outros Deputados, propostas de supressão e substituição na proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.
Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia dos
Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836 e discute na generalidade a sua ratificação.
Refere-se à visita da esquadra brasileira, pondo em relevo o elevado sentido da Comunidade LusoBrasileira.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência
rural. Refere-se a vários aspectos da actividade da Siderurgia Nacional.

