CURRÍCULO
MAURÍCIO QUINTELLA MALTA LESSA, nasceu em Maceió, Alagoas, no dia
28 de março de 1971. É advogado e está no quarto mandato consecutivo como
Deputado Federal pelo estado de Alagoas. É presidente do Partido da
República de Alagoas desde 2007. É servidor concursado da Justiça do
Trabalho.
Foi eleito vereador pela primeira vez em 1996, obtendo mais de 2,7 mil votos.
Em seguida assumiu a Secretaria de Educação de Maceió, onde ficou por dois
anos. Em 2000 voltou a ser eleito para a Câmara Municipal, desta vez com mais
de 4,7 mil. Nesse período, assumiu a presidência da Câmara de Vereadores por
dois anos. Em 2002 foi eleito Deputado Federal com 56.032 votos, sendo o sexto
mais votado no Estado. Quintella se licenciou do cargo de Deputado Federal em
dezembro de 2003 para assumir a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas,
onde ficou até setembro de 2005. Em 2006 foi reeleito Deputado Federal com
mais de 70 mil votos.
Atuou como líder do PR na Câmara 2015/2016. No biênio anterior, 2013-2014,
foi terceiro Secretário da Câmara dos Deputados.
Foi titular por muitos anos da principal comissão da Câmara dos Deputados, a
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC), sendo autor de mais de
500 proposições apresentadas, como projetos de lei, requerimentos e emendas.
Como relator, atuou/atua em mais de 250 projetos.
Participou ainda das Comissões de Minas e Energia; de Defesa do Consumidor;
de Educação e Cultura, além do Conselho de Ética e de comissões especiais
como a da Reforma Política, da Copa do Mundo e das Confederações e a que
acompanhou as investigações da tragédia ocorrida em Santa Maria (RS) em
janeiro do ano passado.
Integrou importantes Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s), como a
que investigou a organização criminosa comandada pelo bicheiro Carlos
Cachoeira.
Coordenou também a Comissão Externa que acompanhou as investigações de
denúncias de corrupção na Petrobras, contribuindo de maneira significativa
com os trabalhos da CPI da Petrobrás.
Foi membro da União Interparlamentar e Presidente do Grupo Brasileiro no
último biênio (2015-2016).
Na Câmara dos Deputados, foi presidente da Frente Parlamentar de Doenças
Raras.

Em Maceió, atuou como vereador por dois mandatos (1997/2003). No estado,
esteve à frente também da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria
Municipal de Educação.

