JOÃO GARCIA PEREIRA
Legislaturas: I, II.
Data de nascimento
 1891-03-16.
Localidade
 Campo Maior / Portalegre.
Data da morte
 1943.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Medicina Veterinária.
Profissão
 Médico veterinário;
 Funcionário público.
Carreira profissional
 Inspector Municipal de sanidade pecuária de Lisboa;
 Intendente de Pescaria de Elvas;
 Presidente do Sindicato Agrícola de Elvas.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
II
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)








Apresenta um projecto de lei defendendo a economia corporativa, designadamente a dissolução de
concentrações económicas.
Envia um requerimento solicitando informações a Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência.
Manda para a Mesa um projecto de lei elaborando um plano de acção económica e social.
Manifesta o desejo de tratar do barateamento do pão de trigo.
Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão
vinícola.
Entra na discussão e debate da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 126, respeitante à produção
cerealífera.
Defende o seu projecto de lei sobre a dissolução de concentrações económicas.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)







Discute o decreto-lei n.º 26:174, relativo ao funcionalismo.
Discute os projectos de lei, sendo um deles seu, respeitantes à dissolução de concentrações económicas.
Trata das disposições do decreto-lei n.º 25.859, referente ao provimento dos lugares de facultativos
municipais.
Discute os projectos de lei relativos à dissolução de coligações económicas.
Discute a proposta de lei relativa a acidentes de trabalho.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)






Discute a proposta de lei relativa a modificações no novo Código Administrativo.
Apresenta um aviso prévio relativo à acção social e económica do Estado Novo.
Fala sobre a proposta de lei respeitante à hidráulica agrícola.
Discute a proposta de lei relativa à organização corporativa da agricultura o envia propostas de emenda
a várias bases.

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)



Fala acerca do aviso prévio do Sr. Almeida Garrett relativo aos azeites.
Refere-se à questão do preço dos trigos, a propósito de uma nota oficiosa do Gabinete do Sr. Ministro
da Agricultura.




Envia um aviso prévio acerca do problema do trigo nas suas relações com a saúde pública.
Fala acerca da proposta de lei do povoamento florestal.

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)






Requer informações acerca da tuberculinização dos bovinos leiteiros.
Requer esclarecimentos relativos à situação dos médicos veterinários junto das câmaras municipais.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo ao corporativismo.
Envia uma moção sobre esse aviso prévio.



Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Não regista intervenções.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)

