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RESOLUÇÃO DE DIRETORIA - RDI Nº 004/2021 - PRESIDÊNCIA
O Presidente da Federação Tocantinense de Futebol de Salão – FTFS, no uso de suas
atribuições legais, notadamente no contido no Estatuto da Entidade e com base na autonomia
que está preconizada no art. 217, I da Constituição Federal, e ainda no Art. 1º da Lei no
9.615/98, bem como nos Estatutos da FIFA e da CBFS, e:
CONSIDERANDO as atribuições desta Entidade de Administração do Desporto, quais sejam, de
promover, fomentar, dirigir e administrar a modalidade em todo o território estadual, primando
sempre pela melhoria das competições, visando por obvio o fortalecimento de seus filiados;
CONSIDERANDO que compete a esta Federação o regramento de suas competições, bem como a
redação do Regulamento Geral das Competições, normativa que dá suporte aos demais
regulamentos, sendo de observância compulsória a todas entidades que disputam suas
competições.
CONSDIERANDO reunião realizada entre as 6 equipes participantes da segunda fase do
Campeonato Estadual Série Ouro 2021, onde foi decidido por unanimidade a antecipação das duas
partidas dos jogos de volta da segunda fase da competição.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica antecipado para quinta feira dia 11/11/2021, às 21 horas, o jogo entre COLINAS
FUTSAL X FURACÃO F.C., na cidade de Colinas e o jogo PAF/DROGARIA PINHEIRO/COAPA X
TABOCÃO, na cidade de Pedro Afonso.
Art. 2º - Fica mantida a partida entre FILADÉLFIA X POLIVALENTE/UNION LIFE/PALMAS na cidade
de Filadélfia, para sábado dia 13/11/2021, às 20 horas.
Art. 2º - ESTA RESOLUÇÃO entra em vigor nesta data, ficando revogadas todas as disposições em
contrário.
Art. 3º - PUBLIQUE-SE.
Palmas, 06 de novembro de 2021.
NEI DE OLIVEIRA
Presidente
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