
JOÃO CARLOS DE ASSIS PEREIRA DE MELO 
Legislaturas: V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1912-09-16 
 
Localidade 
 Estarreja / Aveiro. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia de Estarreja da União Nacional; 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Aveiro da União Nacional; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Aveiro Obras Públicas e Comunicações.  
VI Aveiro Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Profere palavras de homenagem ao Presidente da República Sidónio Pais, pela passagem do aniversário 

da sua morte.  
 Discute o Decreto-Lei n.º 37.666, que trata dos serviços do registo e do notariado.  
 Refere-se à paralisação de umas fábricas de descasque de arroz, em Estarreja, e ao regime jurídico dos 

delitos contra a economia.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala na especialidade sobre a proposta de lei relativa à reorganização dos serviços de registo e do 

notariado.  
 Refere-se a uma emenda ao § 2.º do artigo 42.º da mencionada proposta, de lei.  
 Refere-se ao artigo 60.º e emendas da mesma.  
 Refere-se com sentimento ao falecimento do Sr. Presidente da República, Marechal Carmona, e justifica 

um seu requerimento pedindo informações respeitantes a tribunais.  
 Requer votação, nominal para o projecto de lei relativo à inserção de um novo artigo na Constituição 

sobre a defesa da Língua.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Não regista intervenções.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Apresenta saudações e cumprimentos ao presidente da Mesa eleito, a quem presta homenagem.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano rodoviário.  
 Refere-se a aspectos da instalação da indústria de papel, da Companhia Portuguesa de Celulose, em 

Cacia.  
 Requer diversas informações acerca das exportações e importações de produtos portugueses o 

franceses, entes os respectivos países, e sobre produção e exportação de vinhos.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do novo Código da Estrada.  
 Critica o Decreto-Lei n.º 40.033, que introduz alterações no Código de Processo Penal.  



 Requer que seja submetido à ratificação da Assembleia Nacional o Decreto-Lei n.º 40.033.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na especialidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato). 


