Currículo do Senador Paulo Paim
Nascido em Caxias do Sul (RS) em 1950. Operário e líder sindical. Presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas-RS. Congressista há 30 anos, foi eleito Deputado
Constituinte e foi Deputado Federal por mais três mandatos. Como Senador cumpre o
segundo mandato.
Foi Vice-Presidente do Senado Federal no biênio 2003-2004.
Presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado
Federal nos biênios 2007/2008, 2011/2012 e 2015/2016. Fez centenas de audiências
públicas, trazendo os movimentos sociais para o protagonismo do Congresso Nacional.
Membro da Comissão de Educação, da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão
de Constituição e Justiça, Agenda Brasil no Congresso Nacional, Senado do Futuro,
Comissão de Transparência e Governança Pública.
Foi considerado o melhor senador do país pelo ranking do site Atlas Político, idealizado
por dois doutores de Harvard em 2016.
Figura até hoje na lista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap),
como o único parlamentar na Câmara e no Senado a receber o prêmio os “Cem Cabeças
do Congresso” em todos os anos. Considerado principal articulador na defesa dos
direitos dos trabalhadores e aposentados.
É autor das Leis do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da
Pessoa com Deficiência e foi relator do Estatuto da Juventude. É autor dos projetos do
Estatuto dos Motoristas e Estatuto dos Ciganos.
Autor de mais de mil propostas em defesa dos trabalhadores e aposentados e defensor
dos Direitos Humanos e contra todos os tipos de discriminação.
Viajou pelo Brasil para construir uma política permanente para o Salário Mínimo
baseada na inflação mais o PIB, vigente até hoje. Construiu uma alternativa ao Fator
Previdenciário, a Fórmula 85/95.
Como relator dos projetos da Terceirização e do combate ao trabalho escravo, visitou
os 27 Estados para mobilizar a população contra essas propostas.
É coordenador das Frentes Parlamentares Mistas junto com a Sociedade Civil que
combate as Reformas Trabalhista e Previdenciária.

