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NOTA DE ESCLARECIMENTO. 
 

 

O Município de Olho D`água/PB vem a público esclarecer os fatos 

que estão sendo veiculados na imprensa e blogs relacionados ao atraso no 

pagamento dos vencimentos dos conselheiros tutelares e repor a verdade. 

A imprensa está veiculando matéria que não condiz com a 

verdade quando coloca o título da manchete “Ministério Público investiga 

prefeitura do Vale do Piancó por atraso de salários” e ainda coloca a foto da 

gestora do município, sem especificar quais os meses que se encontram em 

atraso para servir de base ao inquérito civil publico que fez referência a 

imprensa. 

O Inquérito Civil Público instaurado pela Promotoria da Comarca 

de Piancó/PB tem como finalidade a apuração de salários atrasados dos 

membros do Conselho Tutelar de Olho D`água/PB referente aos meses de 

Novembro, Dezembro e 13° salário do ano de 2020, ano esse que o município 

tinha como gestor o ex-prefeito o senhor Genoilton João de Carvalho Almeida. 

A bem da verdade, queremos esclarecer que a atual 

administração não deve um só centavo com relação a salários de funcionários 

efetivos, comissionados, contratados e eletivos, como é o caso do Conselho 

Tutelar, seja de salário, 13° salário ou 1/3 terços de férias, pois, são pagos 

rigorosamente em dia desde de Janeiro de 2021 até a presente data. 

Esclarece ainda, ter pago grande parte dos salários atrasados 

deixados pela administração anterior referente aos meses de novembro, 

dezembro e 13° salario do ano de 2020, bem como, vem pagando débitos 

anteriores que se encontram judicializados dentro do prazo estabelecido para 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ato realizado pela primeira 

vez no município. 
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A matéria veiculada tem um cunho tendencioso, pois, não espelha 

a realidade dos fatos constantes no Inquérito Civil Público instaurado, que trata 

de atraso salarial de membros do conselho tutelar referentes a salários e 13° 

do ano de 2020, ano em que o município era administrado por outro gestor. 

Vimos pedir aos órgãos de comunicação que publicaram a 

matéria, para que seja reposta a verdade com a publicação na integra da 

presente nota de esclarecimento. 

Sendo essa a verdade real dos fatos. 

 
 

 
Olho D`água/PB, 17 de Maio de 2022. 

 
 
 

 
Joana Sabino de Almeida Carvalho. 

Prefeita Constitucional. 


