
BREVE HISTÓRICO 

 

NOME: Sidinei Bueno de Oliveira 

PARTIDO: PDT 

ESTADO CIVIL: Casado com Marna Franco de Oliveira 

NASCIMENTO: 09/07/1982 

NATURALIDADE: Palmeira das Missões – RS 

 

 

 Sidinei Bueno de Oliveira, filho mais velho da segunda união do ex-vereador e ex-

presidente do Legislativo, Dejalmo Oliveira, com Nair Alves Bueno. Casado há 16 anos 

com a professora Marna Franco de Oliveira, é servidor público municipal, concursado 

como tesoureiro, da Prefeitura de Palmeira das Missões. 

 Militante do movimento estudantil nos anos de 1997 e 1998, foi presidente da 

UPE – União Palmeirense de Estudantes. No PDT sua militância se iniciou bem cedo, 

acompanhando seu pai nas campanhas a vereador e no ano de 1999, com 16 anos 

completos, assumiu a presidência da JSPDT – Juventude Socialista do PDT até meados de 

2002. 

 Nos anos de 2007 e 2008 foi assessor de bancada do Deputado Estadual Luciano 

Azevedo. No período de 2008-2011 exerceu o cargo de presidente da Primeira Igreja 

Batista de Palmeira das Missões, o qual foi reconduzido ao mesmo para o período de 

2016-2017, onde também já foi líder de Jovens, líder de Homens e Tesoureiro. 

 Em 2009, assumiu como secretário de Serviços Essenciais, onde permaneceu à 

frente da secretaria por 4 anos, sendo também Coordenador Municipal da Defesa Civil - 

COMDEC, no mesmo período. 

 Nos anos de 2015 e 2016 foi Coordenador do Departamento de Compras e 

Despesas da Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões e integrou o Conselho 

Municipal de Assistência Social e também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e Adolescentes – COMDICA.  

No ano de 2016 foi eleito vereador pelo PDT, para o período 2017-2020, sendo 

em 2017 indicado a compor a Comissão de Intervenção do Hospital de Caridade, em 2018 

já no segundo ano da legislatura, foi eleito presidente do Poder Legislativo, mesmo ano 



que assumiu a presidência do Hospital de Caridade até metade de 2019, em 2020 foi 

eleito secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores. 

Em 2020 foi eleito pela segunda vez vereador, como candidato mais votado do 

PDT para a legislatura atual 2021-2024, compondo a comissão Permanente de Educação 

e Relator da Comissão de Justiça e Redação.  

  


