MÁRIO AMARO SALGUEIRO DOS SANTOS GALO
Legislaturas: VIII, IX.
Data de nascimento
 1907-01-30.
Localidade
 Marinha Grande / Leiria.
Data da morte
 1968-12-25.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Silvicultura e Engenharia Industrial.
Profissão
 Engenheiro silvicultor e industrial.
Carreira profissional
 Vereador da Câmara Municipal de Leiria;
 Presidente da Comissão Municipal de Turismo e da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia da Câmara
Municipal de Leiria;
 Chefe do Gabinete de Estudos e Obras de Correcção Torrencial de Leiria (1961);
 Representante da Classe dos Engenheiros Silvicultores no Conselho Geral da Ordem dos Engenheiros
(1961).
Carreira político-administrativa
 Governador Civil substituto de Leiria (1961);
 Presidente da Comissão Distrital de Leiria da União Nacional (1967);
 Delegado da Secretaria de Estado da Agricultura no Conselho Superior de Electricidade (1967);
 Presidente do Grémio Nacional da Indústria Vidreira.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Leiria
IX
Leiria
* Não terminou o mandato, por ter

Comissões
Economia.
Economia. *
falecido no início da 4.ª sessão legislativa (1968-12-25).

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.
Faz considerações sobre a invasão de Goa e os acontecimentos de Beja.
Refere-se à poluição dos mares pelo mazute.





Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.
Intervém no debate sobre o aviso prévio do Sr. Nunes Barata acerca da bacia hidrográfica do Mondego.
Fala sobre a tributação nos bens de equipamento industrial.





Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.
Trata da situação dos técnicos de contas em face da Portaria n.º 20.317.
Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a
enfrentar.
Fala sobre a actividade dos serviços florestais do Estado e a situação dos respectivos funcionários.
Refere-se ao Decreto-Lei n.º 45.331, que estabelece o sistema de licenciamento para a circulação de
veículos automóveis de carga particulares.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)




4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)



Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da mesma proposta de lei.






Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965 e subscreve,
com outros Deputados, uma proposta de emenda à mesma proposta de lei.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público relativas a
1963.
Refere-se à recente conferência de imprensa do Ministro da Economia, Dr. Correia de Oliveira, nos
aspectos ligados à indústria.
Congratula-se com a adesão de Portugal à Convenção internacional para a prevenção da poluição do
mar pelos óleos.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)







Refere-se aos 50 anos de jornalismo do redactor do Diário das Sessões e jornalista Leopoldo Nunes.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.
Fala sobre questões de emigração e suas implicações na escassez de mão-de-obra nacional.
Refere-se a questões afectas ao condicionamento industrial.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1964.






Discute, na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.
Elogia a acção da Fundação de Calouste Gulbenkian.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.
Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.






Refere-se à visita do Papa Paulo VI a Fátima.
Discute na generalidade a proposta de lei para elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1968.
Fala sobre o êxodo rural e a utilidade de se fixarem no ultramar os nossos excedentes populacionais,
especialmente os da metrópole.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)



