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JUSTIFICATIVA - PL 0426/2021 
Em virtude do programa Novo Rio Pinheiros, que será finalizado e inaugurado em 

2022, fruto de um grandioso trabalho de revitalização e recuperação do Rio, que e tornará um 
marco histórico na capital de São Paulo, que dará vida nova aos moradores, a fim de que esta 
geração que há muito tempo conviveu com o Rio extremamente poluído, bem como para que 
as gerações vindouras, possam sempre lembrar que não atravessam somente uma via 
expressa às Margens de um Rio sem vida, e sim, que estão percorrendo a margem de um Rio 
vivo, que é um Patrimônio da nossa cidade, para trazer à tona a cada passagem, a reflexão e 
conscientização acerca da importância e preservação do meio ambiente como um todo, torna-
se de extrema importância e relevância a inclusão do nome Marginal do Rio Tietê, ao nome já 
existente de todas as vias de sua extensão. 

Nesse mesmo sentido, ressalta a importância da linguagem à dimensão do programa 
Novo Rio Pinheiros, uma vez que a linguagem atualmente utilizada pela população é a de 
generalizar o nome das vias para Marginal Tietê, o que possui conotação de marginalização, 
de um Rio que sempre foi conhecido por sua extrema poluição, o que de certa forma denigre a 
imagem do Rio e não contribui para a valorização do Programa Novo Rio Pinheiros. 

Nesse contexto, surge a necessidade de que com a revitalização, as placas passem a 
indicar o Rio, para que este receba o destaque merecido, trazendo a conscientização ambiental 
que se espera de cada Munícipe, pois os Rios, não podem ser vistos como um passado de 
nossa cidade contado pelas gerações pregressas, e sim como um presente à esta geração que 
deve olhar e zelar por eles. 
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