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LEI Nº 4.783 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016 
 
 

CONCEDE o Título de 
Cidadão Benemérito de Não-
Me-Toque ao Sr. ANTÔNIO 
VICENTE PIVA..................... 

  
 
 

    TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO 
DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 
 
           FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 

Art.1º É concedido o título de CIDADÃO BENEMÉRITO DE NÃO-ME-TOQUE ao 

Sr. ANTÔNIO VICENTE PIVA, nos termos do art. 7º das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município. 

 

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 

16 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

 
ANDRESSA BAGESTON BRASIL 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 83.514 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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Histórico 
 

Antônio Vicente Piva, nasceu em Não-Me-Toque no dia 16 de novembro de 1956. 

Seus pais Antônio Piva e Carolina Löeff, seus irmãos Nagi, Jorge e Fioravante. Três anos 
após seu nascimento, seus pais mudaram-se para Carazinho, mais precisamente no 
Bairro Glória onde passou sua infância. Desde cedo, Piva auxiliava seu pai no 
atendimento aos clientes do pequeno restaurante da família e este contato direto com 
as pessoas começou a despertar em Antônio Vicente Piva o desejo de no futuro, uma 
profissão que o propiciasse auxiliar de alguma forma a comunidade. A decisão em 
cursar medicina foi impulsionada pelos comentários de sua mãe a respeito de um 
médico que atendia em Não-Me-Toque que, nas palavras dela, era um profissional 
bondoso e por isso muito querido pela comunidade, Dr. Otto Stahl o qual foi seu 
padrinho de nascimento. No no de 1976 frequentou 2 semestres de curso pré-
vestibular no colégio La Salle e no ano seguinte, em 1977 prestou vestibular para 
medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Após muito estudo e dedicação, 
Piva passou pelos primeiros cinco anos da graduação, no último ano do curso em 1982 
foi para Porto Alegre realizar estágio, onde continuou pelos próximos dois anos 
realizando residência médica no Hospital Ernesto Dornelles com especialização em 
cirurgia geral. Nas férias, voltava a Carazinho onde auxiliava os médicos da cidade em 
algumas cirurgias. Nesse mesmo ano de 1982, trabalhou como voluntário no Projeto 
Rondon Regional Colônia de Férias na Praia de Torres onde conheceu, sua então 
Esposa Bernadete Maria Mallmann Piva que era estudante de enfermagem na 
Universidade Vale dos Sinos (Unisinos). Naquele momento surgia uma amizade que 
aos poucos evoluía para companheirismo, parceria e amor. Casaram-se em 1985 em 
Santa Cruz do Sul, onde residem os pais de Bernadete, que acompanhou Piva em Porto 
Alegre no último ano de residência médica, onde trabalhou como enfermeira. Ao 
término da especialização, preparou-se para desempenhar sua profissão em Carazinho 
mas circunstancias da vida o fizerem retornar a Não-Me-Toque. No ano de 1985 o 
médico cirurgião Plínio Bau, que até então clinicava em Não-Me-Toque vislumbrou em 
Antônio Vicente Piva uma boa perspectiva profissional então o convidou a trabalhar no 
município. Assim, em 1986 inicia sua trajetória profissional na cidade de Não-Me-
Toque completando neste ano 30 anos de trabalhos na comunidade. No ano seguinte, 
1987 nascia seu primeiro filho, Felipe e dois anos depois, Amanda. Tendo sua família 
como base de tudo, em 1997 realizou especialização em endoscopia digestiva na 
Fugast (Fundação de Gastrenterologia Universitária do Rio Grande do Sul) o que o 
levou a receber o título de Especialista em endoscopia digestiva pela Sociedade 
Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED). No ano de 1989 a 2000 ocupou o cargo de 
Diretor Técnico do Hospital Beneficência Alto Jacuí em Não-Me-Toque onde atuou com 
dignidade a todos, vivendo bem em família e na sociedade. Em todos esses anos a 
atuação do médico não se restringiu apenas ao campo profissional. Devido a sua 
cordialidade e envolvimento com a sociedade em novembro 1987 foi escolhido como 
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Amigo da Brigada Militar ano em que a corporação comemorava 150 anos no Rio 
Grande do Sul. Ainda no ano de 1987, Lions Clube de Não-Me-Toque o convidou a 
fazer parte de seu quadro social onde em 1992 a 1993 foi escolhido para presidir a 
entidade, papel que desempenhou com muita satisfação promovendo ações 
beneficentes que alcançavam principalmente as camadas mais carentes e 
necessitadas. Seu gosto pelo esporte o levou a se aproximar da Associação Russo 
Preto, equipe de futsal de Não-Me-Toque que chegou a disputar o campeonato 
estadual  nas décadas de 1980 e 1990. Atuando por mais de 10 anos como médico 
voluntário do Russo Preto, em 1998 foi escolhido para ocupar a presidência do clube, 
um reconhecimento merecido por tanta dedicação a seu time futsal do coração. Mas o 
nome de Antônio Vicente Piva continuava ganhando projeção, agora na vida política. 
Sua primeira filiação foi no Partido Democrático Brasileiro (PDT), ainda no mandato de 
Alceu Colares como governador do Estado. Alguns anos depois, convidado por Nei 
Cesar Mânica, passou para os quadros do Partido Democrático Social (PDS), atual 
Partido Progressista (PP) que para a mudança contribuiu muito a influência de seu pai, 
Antônio Piva, que sempre militou nesse segmento político desde os tempos da Arena. 
Então no ano de 2000 aceitou concorrer a vice prefeito pelo PP nas eleições 
municipais, tendo como candidato a prefeito Armando Carlos Roos também do PP. 
Vencida as eleições, ficaram à frente da administração municipal pelos próximos 4 
anos. Em 2004 incentivados pela boa aceitação da população, a dobradinha Armando 
Roos/Dr. Piva voltou a concorrer à prefeitura, eleitos para o segundo mandato. Esta 
reeleição quebrou uma tradição de alternância dos partidos na administração 
municipal que já durava cerca de 50 anos. Em 2008, atendendo ao anseio da 
comunidade e aceitação do Partido, Dr. Piva concorre agora ao cargo de Prefeito tendo 
como candidato a Vice Teodora B. S. Lütkemeyer, mais uma parceria que dava certo, 
trabalhando com o compromisso de sempre, cuidou da cidade de Não-Me-Toque por 
mais 4 anos. Na eleição municipal seguinte, ano de 2012, a parceria entre Piva e 
Teodora resultava positivo nas urnas, mais uma vez reeleito, assume Não-Me-Toque. 
Então 2014, chega o momento de dar um passo ainda maior, a construção de um novo 
mandato popular, agora no âmbito estadual, Dr. Piva aceita o incentivo de lideranças 
estaduais, regionais e locais para colocar seu nome a disposição do deu Partido (PP) como Pré-
candidato a Deputado Estadual, renunciando assim ao cargo de Prefeito. Antônio Vicente Piva 
serviu a esta comunidade por 13 anos e três meses, honrando os mandatos delegados pelo 
povo. Hoje, Dr. Piva continua atendendo a comunidade com o mesmo carisma e integridade 
mantendo seus olhos voltados a necessidade do próximo. 
 

“ Na vida tudo tem seu tempo. Tem o tempo de começar e o tempo de encerrar um 
ciclo, para logo adiante iniciar uma nova etapa” (Antônio Vicente Piva). 
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