
 

 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
Autorização para menores de 16 anos em eventos públicos 

 
Eu, ________________________________________________ (nome completo do pai/mãe ou 

responsável legal), ______________ (nacionalidade), portador (a) do RG nº __________________ 
(nº do RG), e inscrito(a) no CPF/MF nº ____________________ autorizo o (a) adolescente filho (a)  
 
_____________________________________, com ______ anos de idade, conforme documento 
de identidade que porta de quem sou ____________ (relação de parentesco) a participar do evento 
denominado: SHOW NACIONAL DE NAIARA AZEVEDO/PAULA MACHADO, no Ginásio Municipal 
03 de Junho, dia 19/01/2018, em companhia de _____________________________________, 
com ______ anos de idade, portador e carteira de identidade nº. _________________ residente e 
domiciliado na (Endereço do Responsável)________________________________________________.  

 
 ......................................................, ........... de janeiro de 2018.  

 
____________________________________ 

Assinatura do Pai (ou responsável legal) 
 

Telefones de Contato com o Responsável: 
________________________________________ 

Observação: Importante: É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO COM 
FOTO, NOME COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO JUNTO COM ESTA AUTORIZAÇÃO. Sem 
estes, o menor não poderá entrar no evento. 
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