
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER Nº 1663/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 142/2019 

O referido projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, altera a Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo, 
o "Dia do Dominó", e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, na forma do Substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras da técnica legislativa. 

De acordo com o autor do projeto, a presente propositura tem por finalidade enaltecer e 
estimular a prática do dominó, podendo ser considerado como esporte recreativo, exercido por 
crianças, jovens e adultos, que expande a amizade e a socialização das pessoas. 

O hábito de jogar é antigo. Alguns jogos populares como o xadrez, damas, dominó, 
castas, ou até mesmo esportes vêm sendo praticados pelos povos antigos há milhares de 
anos. Estes jogos causam maior integração entre as pessoas, pois elas se reúnem para jogar e 
passam a interagir a partir desse momento. Ou seja, os jogos podem contribuir para a 
resolução de conflitos através das oportunidades de socialização e cooperação. 

No jogo de dominó as regras devem ser discutidas e concordadas e para isso é 
necessário conversar com os outros jogadores durante o jogo. Também é preciso aprender 
cortesias simples como esperar seu turno, e aprender a ser um bom vencedor, assim como 
bom perdedor. Dominó também pode ser jogado em times, sendo assim ajuda a entender 
melhor como trabalhar efetivamente com outras pessoas. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, o parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 25/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/09/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


