
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 154/2011 

 

Concede Título de Cidadania Espírito-
Santense ao Sr. Cloves Mendes Neto. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Cloves 
Mendes Neto. 

 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 09 de novembro de 2011. 

 

 

CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual - PT 

 

 

 



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

JUSTIFICATIVA 

Cloves Mendes Neto Cidade é natural de Mantena, Minas Gerais. É casado 

com Maria da Penha Padovan, bióloga dos quadros da Encaper e é pai de 

Pedro Padovan Mendes e Daniel Padovan Mendes. 

Mudou-se para Vitória ainda na adolescência e fornou-se em biologia, em 

1982, pela Universidade Federal do Espírito Santo;  

Teve forte atuação no Movimento Cineclubista a época em que cursava 

biologia na UFES, especificamente com a produção audiovisual. 

Este desempenho o conduziu a ser um dos mais respeitados profissionais 

deste ramo no Estado. Logo após sua formatura, passou a trabalhar com a 

produção e direção de cinema e vídeo, realizando dezenas de obras de ficção 

e documentários, com as quais participou de inúmeros festivais no Brasil e no 

exterior, conquistando prêmios em vários deles.  

Seus trabalhos em documentários incluem obras autorais e também realização 

para órgãos governamentais e empresas, para divulgação institucional dos 

mesmos. Um de seus mais recentes trabalhos em documentário é sobre 

Maurício de Oliveira, intitulado "O pescador de sons", tendo como fio condutor, 

pesquisa realizada pelo jornalista e escritor Marien Calixte, que participa do 

vídeo, fazendo a narração da história.  

Atua profissionalmente no ramo de produção audiovisual para TV, realizando 

peças publicitárias para diversas empresas e instituições públicas, com 

reconhecimento pela qualidade com que realiza esses trabalhos. 

Por tudo o que foi exposto, notadamente pela importância que representa o 

Ilustríssimo Senhor Cloves Mendes Neto, solicito o apoio dos colegas 

Deputados Estaduais objetivando a breve aprovação da presente proposição. 

 


