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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental,
seja encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Ilustríssimo
Professor LÉLIS ROCHA DIAS, em razão do excelente trabalho esportivo
realizado junto às crianças e jovens, bem como pelos relevantes serviços
prestados à educação de forma geral, na região de Três Lagoas.
 
A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa de seu Vice-
Presidente DEPUTADO EDUARDO ROCHA, congratula-se com o
Ilustríssimo Professor LÉLIS ROCHA DIAS, em razão do excelente
trabalho esportivo realizado junto às crianças e jovens, bem como pelos
relevantes serviços prestados à educação de forma geral, na região de
Três Lagoas.
 
Formado em Educação Física pela FISMA, em Andradina/SP, possuindo o
título de especialista em Esporte Escolar (futsal e futebol), bem como
diversos cursos de qualificação no setor, o homenageado exerce a função
de técnico de esporte e professor de Educação Física na SEJUVEL -
Secretaria de Esporte e Lazer de Três lagoas, desde o ano de 1997.
 
Desde então vem se destacando como organizador de competições e na
preparação de equipes para disputa de jogos e campeonatos, obtendo
vários êxitos em importantes competições, culminando com o título inédito
de Campeão Estadual nos JEMS 2018, bem como o honroso 4º lugar nas
Olimpíadas Escolares Brasileiras, realizada em Joinville/SC, também no
ano de 2018.
 
Atuou como técnico de futsal na escola H. Alonso Gonzales "FUNLEC" de
2002 a 2019. Levando sua equipe a diversos feitos importantes, como o
Pentacampeonato da Copa da Juventude MS, em 2006, 2007, 2008, 2011
e 2013) ,Campeão da Liga Estadual em Campo Grande/MS-09 e
Tetracampeonato nos JETS.
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Também trabalhou no SESI-CAT, de 1997 e 2008, como coordenador da
Copa Paulistanas, dos Jogos da Indústria, Vôlei, Natação, Futsal, G.
Laboral, Musculação, etc. Feito Inédito: foi Campeão Estadual de FUTSAL
Escolar (JOJUMS) - DOURADOS/06 e pela primeira vez uma equipe de
Três Lagoas Disputa os JEB’s "OLIMPÍADAS ESCOLARES - BRASÍLIA
/2006. Foi Hexacampeão dos Jogos Escolares 1998,2000,2002,2003,2006
e 2008. Campeão Brasileiro Fase Centro-Oeste - Rondônia/2001, Bi-
Campeão Interestadual - Dourados e C. Grande/02 e Campeão Estadual
da 1ª Copa SESI Campo Grande-MS/2004.
 
Como atleta, o homenageado jogou no Santos Futebol Clube, nos anos de
1993 e 1994, Campeão Jogos Regionais Paulista - 94 e Vice Campeão
Paulista - 93, além de ser 3º Colocado Jogos Abertos - Campinas/SP - 94.
Na mesma cidade, em 1995, defendeu a camisa do Jabaquara Atlético
Clube, obtendo o título de Campeão Paulista da Segunda Divisão. Em
1996 jogou pelo Coritiba Futebol Clube, alcançando o 3º Lugar no
Campeonato Paranaense. No ano seguinte, atuou no time do Dom Bosco
Esporte Clube "BACURI" / Três Lagoas-MS, sendo campeão estadual da
Copa Morena de Futebol.
 
Nos anos de 2012 e 2013 executou o projeto Escolinha de Futebol FUT. 

BABY-MIRIM, "Prof. LELÃO", onde ministrou os fundamentos da iniciação,
bem como treinamento de futebol, a inúmeras crianças e adolescentes,
obtendo o título de Campeão da Copa Sesc e Copa Dom Bosco MS-2012
e 3º Lugar Invicto - Torneio Internacional: Avaré/SP-2013.
 
Se não bastasse, vem realizando um trabalho primoroso como diretor da
escola municipal Maria Eulália Vieira, desde o ano de 2016, escola na qual
atua como professor de educação física desde 2008, time com o qual
atingiu vários feitos importantes.
 
A qualificação técnica, bem como o grande trabalho realizado em prol da
população três-lagoense justifica de sobra a presente homenagem, mais
que merecida pelo Professor Lélis.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 23 de junho de 2020.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA

 Vice-Presidente da ALEMS   
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O expediente desta Casa deverá ser encaminhado para:
Lélis Rocha Dias
Rua Jose Amim, nº 1208, Vila Nova 
Três Lagoas-MS


