VICTOR HUGO ORSI, nasceu em 26 de fevereiro de 1982, em Tijucas,
onde também cursou todo o período escolar, até completar o ensino
médio. Foi estudante do então Colégio Espirito Santo e concluiu o ensino
médio no Colégio de Aplicação Univali – CAU.
Ingressou no ensino superior, no Campus de Balneário Camboriú, onde
cursou Arquitetura e Urbanismo, sendo graduado em 2004.
Sempre empenhado em defender o equilíbrio e a preservação de espaços
que contemplem o antigo e o novo, o histórico e o moderno. Seu trabalho
de conclusão de Curso, foi pautado na revitalização do Centro Histórico
de Tijucas. Trabalho esse, que representou a Univali no “Concurso Opera
Prima”, no ano de 2005, em São Paulo.
E sua breve, porém intensa, trajetória profissional, VICTOR HUGO
deixou um legado de trabalho sério, pautado na responsabilidade, na
técnica e na humanização, como foi exímio pintor de óleo sobre tela.
Hoje ao ver seu trabalho como referência no concurso para escolha de
um projeto para revitalização de Centro Histórico de Tijucas, ressalta-se
o comprometimento do poder público municipal, em defender esses
princípios, tão fundamentais em qualquer segmento.
O cuidado com o patrimônio histórico e cultural, o bem-estar da
população, o resgate da história de um povo, o equilíbrio entre o histórico
e o moderno, denotam a eficiência de uma boa administração.
Baseado nesses pilares, foi que VICTOR HUGO, desenvolveu seu
trabalho como Arquiteto e Urbanista na Prefeitura de Canelinha, onde
participou ativamente na elaboração do Plano Diretor.
A iniciativa da Prefeitura de Tijucas, em escolher através de
concurso, o Projeto de revitalização do Centro Histórico, demonstra sua
preocupação e sua abertura à participação de todos na melhoria da
Cidade, defendendo a ideia de que cidades são feitas principalmente por
pessoas, portanto, seu desenvolvimento e sua história devem caminhar
juntos.
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