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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, Os vereadores que subscrevem o
presente documento, no uso das atribuições que lhe conferem o Regimento desta Casa e a Ler Orgânica
do Município, em seu artigo 62, inciso XIX,submetem à apreciação do Plenário o projeto de decreto
legislativo que concede o Título de Cidadã Caxiense a LILIANE DE FÁTIMA GIORDANO.

 
Liliane de Fátima Giordano nasceu em 05 de janeiro de 1975, na cidade de Esmeralda-RS.

Radicada em Caxias do Sul desde os 22 anos, chegou em 1997. Sempre querendo saber mais sobre
máquinas, a hoje fotógrafa foi parar na informática. Tentando descobrir o que acontecia por dentro de um
computador, construiu uma sólida carreira de 18 anos nesta área.

 
E o gosto pelo mundo da imagem vinha não pelo resultado da fotografia em si, mas pelo que

acontecia no processo, como a câmera funcionava e qual era a reação das pessoas frente a isso. E assim a
mudança de área foi natural,sobretudo com o advento da fotografia digital, que permitiu a Liliane
combinar os seus conhecimentos em informática com o mundo da fotografia. Ela aproveitou a
oportunidade do surgimento do curso superior em Fotografia na UCS, um dos primeiros do Brasil, para
obter a graduação nesta área em 2005.

 
Ainda, é graduada em Tecnologia em Processamento de Dados pela UCS (1997) e possui

especialização em Ciência da Computação pela UFRGS (2000). Em 2007, iniciou a Sala de Fotografia,
onde passou a dar cursos de fotografia – mais uma vez, focada no processo: queria saber como os alunos
reagiam ao curso, o que mudava em suas vidas.

 
Pouco a pouco, isso se tornou um percurso didático na qual as aulas não focam apenas no

resultado da foto que este aluno produz,mas contribui para a sua leitura da visualidade como um todo.
Mesmo assim, Liliane nunca deixou de fotografar, fosse eternizando momentos como retratos de
famílias, festas, casamentos, formaturas; fosse paisagens nas dezenas de expedições fotográficas
nacionais e internacionais que conduziu a frente da Sala de Fotografia nestes 12 anos.

 
Sua máxima atenção aos detalhes fazem dela uma fotógrafa observadora que revela aspectos

distintos por meio de suas lentes. Por acreditar que a formação de um fotógrafo também deveria vir da
arte, e em busca de maiores referências para a docência – algo que exerceu ao longo de toda a sua vida
profissional, a fotógrafa tornou-se mestre em Educação: arte, linguagem e currículo na UFRGS (2013-
2016). Sua dissertação é baseada na experiência a partir do Curso de Fotografia como uma proposta de
imersão no processo da fotografia e na leitura de imagem.
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Ao longo de sua trajetória na fotografia, foram cerca de 20 exposições individuais, em torno de
30 exposições coletivas, oito premiações, diversas participações em bancas julgadores de concursos
fotográficos, mais de cem turmas no Curso de Fotografia e mais de mil alunos na Sala de Fotografia.
Agora, Liliane vai em busca de novos horizontes para a sua fotografia. Em 2018 lançou a Liliane
Giordano Arte em Roupa que consiste na fabricação de tiragem limitada de peças de vestuário com
estampas das fotografias feitas por ela.

 
Liliane não resume seu trabalho somente à fotografia comercial e artística. Ela também é

professora do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e também ministra cursos, oficinas e palestras
gratuitas sobre fotografia e sua importância social. Há pessoas que parecem ter nascido para cumprir
determinadas funções e se identificam e se doam com tanta força naquilo que fazem, que seria difícil
imaginá-las em outras profissões.

 
No seu trabalho comunitário e pela valorização da fotografia e da cultura caxiense, Liliane foi

uma das fundadoras do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul, além de uma das incentivadoras e
realizadoras da Semana da Fotografia de Caxias do Sul, que chega à 12ª edição em 2019, agora garantida
por Lei de autoria do vereador Alberto Meneguzzi.

 
A data escolhida para a entrega da honraria é justamente o dia 19 de agosto de 2019, o Dia

Mundial da Fotografia. Deste modo, homenagear LILIANE DE FÁTIMA GIORDANO com o título de
Cidadã Caxiense é reconhecer sua contribuição história no contexto artístico, cultural e comunitário de
Caxias do Sul.
 

Caxias do Sul, 19 de março de 2019; 144º da Colonização e 129º da Emancipação Política.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 3/2019

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº ...., DE ...., DE ............. DE ....

 

 

Concede o título de Cidadã Caxiense à fotógrafa
Liliane de Fátima Giordano.

 
Art. 1º  É concedido, por essa Câmara Municipal de Caxias do Sul, o título de Cidadã Caxiense à

Liliane de Fátima Giordano, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade caxiense.
 
Parágrafo único. A distinção a que se refere o caput deste artigo, será entregue em 19 de agosto de

2019, o Dia Mundial da Fotografia.
 
Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 
Caxias do Sul, em 

 

 

_______________________________________

Presidente

 

_______________________________________

1º Vice-Presidente

 

_______________________________________

2º Vice-Presidente

 

_______________________________________

1º Secretário

 

_______________________________________

2º Secretário
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