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EM 12/04/2019 

Lu somes 
PRESIDENTE 

PROJETO DEsLEI N013 5 4

Dispõe sobre a denominação de Praça 
Norberto Himilcon de Azevedo Aurich, entre 
as Avenidas Santa Catarina e Avenida Paraná 
(frente para avenida Integração e fundo com a 
avenida Itambé), nesta cidade e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da 

Bahia, aprova a seguinte Lei: 

Art. 1° Passa a atual praça localizada entre Avenidas Santa Catarina e Avenida Paraná 

(frente para avenida Integração e fundo com avenida Itambé), nesta cidade, a denomina-

ção de Praça Norberto Himilcon de Azevedo Aurich. 

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 10 de Abril de 2019. 

Luis Ca D dê 

PTB 
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JUSTIFICATIVA 

Norberto Himilcon de Azevedo Aurich, nasceu em 16 de janeiro de 1938, no dis-

trito de Laranjeira da Terra (emancipado em 10 de maio de 1988), na época pertencia ao 

município de Afonso Claúdio — ES. Mudou-se, ainda muito jovem para Itaguaçu-ES (ci-

dade limítrofe a sua cidade natal). Cidade essa que adotou como sua terra natal, sempre 

lembrada em suas histórias. 

Primogênito de um total de 06 filhos do casal Carlos Henrique Aurich e Maria 

Emilia de Azevedo Aurich. Ainda muito novo Norberto trabalhou na farmácia dos seus 

pais (única farmácia da cidade por muitos anos). Durante a sua infância e início da ju-

ventude, enquanto estudava sempre achava tempo para a prática de esportes, principal-

mente o futebol nos campos de várzea daquele município. Ao concluir o ensino funda-

mental mudou-se para Vitória-ES para completar os seus estudos, lá ingressou no famo-

so Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, onde teve a oportunidade de praticar di-

versos esportes, como remo, natação, futebol e basquete, eomponto o time principal e 

secundário em todos os esportes praticados, figurando como titular na equipe de basque-

te que chegou a ser campeã estadual em 1956, ele o Norberto campeão brasileiro de lan-

ce livre, período sempre lembrado com alegrias, emoções e muitos causos. 

Ao completar o segundo grau, junto com a família decidiram se mudar para Ni-

terói-RJ, e lá trabalhou novamente na farmácia dos seus pais que haviam estabelecido 

como comércio. 

Em 1961 mudou-se para Vitória da Conquista-BA, onde tomou posse como fun-

cionário do banco do Brasil, morador da rua dos Tocos, atual 10 de novembro. Como 

sua vida havia sido dedicada aos esportes, estudos e a leitura, decidiu formar um time de 

basquete, assim influenciou e orientou os jovens conquistenses a adotar uma nova cultu-

ra e, principalmente, a prática do esporte em suas vidas, em especial o basquete, por ter 

uma paixão por este esporte. 

DOE SANGUE 
SALVE VIDAS 

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA 
Rua Coronel Gugé, 150 sala 102 - Centro - CEP: 45000-510 - Fone: (77) 3086-9637 

www.camaravc.com.br - E-mail: secretarlageral©camaravc.com.br - Vitória da Conquista - Bahia 



4, 
CAckMArtINITI: 1

Secretaria Geral 

Posteriormente exerceu outras profissões, ingressando no Tribunal Regional do 

Trabalho na 5' região como Analista Judiciário no ano de 1972, profissão na qual se 

aposentou. Porém, na década de 70, 80 e 90, serviu na prefeitura municipal ocupando os 

cargos de secretário de obras, finanças e do interior, também foi o diretor do Deserg, im-

portante órgão neste município, dando a sua contribuição na criação de projetos, visan-

do a melhoria desta cidade em diversos aspectos, como na construção de açudes, abertu-

ras de estradas na zona rural, projetos para reflorestamento, com a ampliação do horto 

municipal que chegou a produzir e entregar para a população animais (coelhos e peixes 

que serviriam como fonte de proteína) e mudas para serem cuidadas e plantadas neste 

município. Participou de decisões importantes que tornaram Vitória da Conquista a ci-

dade mais importante do Sudoeste da Bahia. 

Em toda a sua carreira e mesmo após a sua aposentadoria sempre lutou pelo es-

porte, ciente das vantagens do investimento no esporte e na juventude, sempre desfru-

tando de um pensamento positivo e a frente do seu tempo, já em sua velhice cobrava um 

posicionamento das autoridades a favor da juventude e dos esportes, bem como pela 

preservação da natureza, outro ponto que achava fundamental para o bem coletivo. 

Norberto e o seu cunhado Aroldo Santos, instalou em nossa cidade o primeiro 

Curso Preparatório para Concursos, e mesmo que alguns alunos não pudessem custear 

com as despesas de mensalidade, não impedia Norberto de orientá-los, com a mesma 

dedicação que tinha para com aqueles que pagavam, o resultado, era mais estímulos 

para estudarem, aprender e passar em concursos públicos. 

Assim foi com diversos cidadãos conquistenses, a grande maioria já aposenta-

dos, que reconhecem e agradecem sempre a esta ação que os beneficiaram. 

Casou com Ariomar Souza Santos Aurich, de tradicional família de Vitória da 

Conquista e região, gerou 3 filhos, Maria Emília Santos Aurich, Júlio Carlos Santos Au-

rich e Fabiano Santos Aurich, originando 7 netos. 

Norberto se dedicou às ações que favoreciam à coletividade e engrandecia a ju-

ventude na Educação, na Cultura, na Política e no Esporte. 

Na cultura escreveu diversos artigos, trabalhos e livros em coautoria com escri-

tores conquistenses dando total autoria para quem originariamente teve a ideia, como no 
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livro escrito com Israel de Araújo Orrico (Vulgo Zai, antigo membro da Câmara Muni-

cipal de Conquista), destacando-se o livro "AS MULHERES QUE FIZERAM A HIS-

TÓRIA DE CONQUISTA" que em sua contracapa consta um texto de autoria de Israel 

de Araújo Orrico dividindo a autoria com Norberto Aurich e explicando que o mesmo 

não queria figurar como autor por conta da sua simplicidade. 

No Esporte, além de excelente técnico de futebol, introduziu novas técnicas de 

treinamento e táticas de atuação, se destacando no Internacional Esporte Clube da Rua 

10 de Novembro, no Estádio Edvaldo Flores, time criado e dirigido por Antônio Pinto, 

Marcos Bacelar e Armênio Santos. 

Logo introduziu o basquete em Conquista, capacitando centenas de jovens neste 

Esporte, com destaque para o Prefeito Herzem Gusmão, Armenio Santos, Manoel Ro-

cha, Ueldes Gusmão, Prof. Sinvaldo, Juarez Flôres, Ronaldo Lopes e outras dezenas de 

pessoas de nossa Cidade. 

Participando e destacando em grandes vitórias no futebol de campo, futebol de 

salão e no basquetebol fazendo a diferença no estímulo da juventude para o esporte, 

Norberto Aurich com seu grande caráter e amor pelo esporte e pela juventude, direcio-

nou seu sonho para a introdução do esporte nas escolas de nossa Cidade. 

Vencedor em tudo, e dando forma ao que se propunha a fazer, talvez tenha ido 

para o outro lado da vida frustrado, pois só restou uma tarefa para que conseguisse a vi-

tória absoluta e completa: A INTRODUÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE ESPOR-

TE NAS ESCOLAS DE NOSSA CIDADE. 

Outra grande ação e marca de Norberto Aurich em sua passagem por este Mun-

do, foi a de ajudar os menos favorecidos, com os seus aconselhamentos nos momentos 

dificeis da vida, orientando a procurarem o equilíbrio e os direcionando para a busca da 

religiosidade como forma de entendimento e encontro com o sentido da vida e com 

Deus. 

Na política ajudou muito nas gestões de Raul Ferraz e José Pedral nas décadas 

de 70, 80 e 90 a preservar e manter os maquinários da Prefeitura e a estruturar as bases 

\k .,políticas, administrativas e morais de nossa Cidade. Foram ações que contribuíram mui-

to para a sedimentação de Vitória da Conquista como destaque e marco histórico da re-
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sistência e práticas políticas de qualidade, que a transformaram em símbolo dos conteú-

dos sociais e de políticas públicas de qualidade, fazendo a diferença na Bahia e no Bra-

sil. Norberto Himilcon de Azevedo Aurich acreditava no valor da FAMILIA, NA ARTE, 

NA CULTURA, NA EDUCAÇÃO, NO ESPORTE E NA VIDA. 

Pretende portanto, o apoio dos nobres vereadores, em justa homenagem a esse 

homem que tanto contribuiu para o desenvolvimento da cidade de Vitória da Conquista, 

a denominação desta importante praça. 
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