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Jimmy consegue anular cassação e reassume a prefeitura de Jaíba
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JAÃ•BA (por Oliveira JÃºnior e LuÃ-s ClÃ¡udio Guedes) â€“ A juÃ-za substituta da Comarca de Manga, Ludmila Linz Grilo,
acaba de reformar decisÃ£o do entÃ£o titular da Comarca, Juiz Eliseu Silva Leite Fonseca, de junho de 2014, que
negava pedido de Jimmy Diogo MurÃ§a, prefeito afastado de JaÃ-ba, para reassumir o cargo, apÃ³s ter vencido o prazo
de 180 dias do seu afastamento.

Â

A juÃ-za acatou pedido do MinistÃ©rio PÃºblico da Comarca de Manga em que se denunciou vÃ-cios de origens na
comissÃ£o processante da CÃ¢mara de Vereadores de JaÃ-ba que concluiu pela cassaÃ§Ã£o de Jimmy no final de 2013,
ainda no seu primeiro ano de mandato.

Â

Com isso, JaÃ-ba volta a ter novo prefeito, desta vez Jimmy MurÃ§a que teria sido eleito prefeito na Ãºltima eleiÃ§Ã£o. De
lÃ¡ para cÃ¡ o municÃ-pio de JaÃ-ba jÃ¡ foi governado por mais trÃªs pessoas: O vice-prefeito Enoch VinÃ-cius Campos, que,
no mÃªs passado, para sair da prisÃ£o, teve que renunciar ao cargo. JaÃ-ba ainda foi administrada pelo vereador JÃºnior
Leonir GuimarÃ£es, no final de 2013, quando o prefeito Jimmy e o vice-prefeito Enoch teriam sido afastados das funÃ§Ãµes
e o vereador Farrique Xavier quase assumiu a prefeitura, mas Enoch conseguiu retornar ao cargo a tempo. No entanto,
no final do ano passado, com a prisÃ£o de Enoch quem assumiu a prefeitura foi o vereador Valdemir Soares.

Â

O detalhe Ã© que o prefeito em exercÃ-cio, vereador Valdemir, e o presidente da CÃ¢mara, Farrique, vinham articulando
para que um dos dois continuasse a ser prefeito atÃ© o final deste ano. PorÃ©m, a histÃ³ria mudou. O atÃ© entÃ£o cassado
prefeito Jimmy MurÃ§a volta a governar o municÃ-pio de JaÃ-ba. Valdemir deverÃ¡ deixar a prefeitura para reassumir a
presidÃªncia da CÃ¢mara de JaÃ-ba.

E fica a pergunta no ar: SerÃ¡ que atÃ© o dia 31 de dezembro deste ano teremos mais mudanÃ§a de prefeito em JaÃ-ba?
(Fonte: site Em Tempo Real)
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