
“Este é um marco importantíssimo para nossa cidade. Há mais ou menos 30 anos, 

formalizamos um contrato de uso gratuito do Parque das Águas com a Codemig. Em 1º 

de outubro, a Codemig estará recebendo o objeto desse contrato. Não pretendo 

utilizar-me de um discurso político-partidário nesse momento, porque considero este 

um momento solene onde a minha primeira palavra de agradecimento é a Codemig 

por ter sido nossa parceira há longos anos. Não estou aqui também para avaliar os 

possíveis erros e acertos de quaisquer um dos lados. Atenho-me apenas ao término, 

final de um ciclo, como bem asseverou nosso prefeito em sua fala na audiência pública 

do dia 20/09/2017, em Caxambu. Faço uso deste referencial, final de ciclo, tão próprio 

e tempestivo para essa ocasião. Já afirma a bíblia, livro dos livros, que enquanto a terra 

durar não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, 

é deste jeito que as coisas terminam e recomeçam. Há sempre uma chance de 

mudança, de recomeço, as vezes não precisamos esperar os três meses completos de 

uma estação, pode ser entre o dia e a noite. Creio que hoje iniciamos mais uma 

estação. A primavera chegou, mas o que seria da primavera se não houvesse o 

inverno? Talvez esse reflorescimento não fosse tão desejado, tão agradável, tão 

bonito, tão esperado. É assim a vida. Passamos dias difíceis, tempos difíceis, situações 

complicadas, dias de luta sem glória, mas não para sempre, porque de repente surge a 

primavera e o que nos foi cortado renasce, ganha novos gomos, ressurge e outras 

vezes as flores nascem e espalham perfume pela vida. Aprendamos com os ciclos da 

natureza e que os ciclos de nossa vida não sejam viciosos, mas virtuosos mesmo que 

em tais virtudes tenhamos de sangrar para que esse sangue seja sementeira da vida. 

Desejo a nossa parceira, Codemig, um lindo início e começo de primavera, com flores 

exuberantes, a selar o recomeço de uma parceria que será construída com ajuda de 

um povo valoroso que tem nas suas raízes uma identidade eternizada e única. ”  

(Jenny Gomes Aragão - Vereadora de Caxambu, em Audiência Pública ocorrida em 

28/9/2017, na ALMG)  


