
 

 
 
  

  SENIOR CITIZENS CODE 

  ISINABATAS SA LALAWIGAN 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.gooddrama.net/kore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taon 12 Blg. 1                                                                  Enero – Pebrero  2013 

 
 

Bilang pagkilala sa ating mga 

senior citizens at pagpapahalaga 
sa kanilang mahalagang 
kontribusyon sa pag-unlad at 
pagyabong ng ating bansa, at 
bilang pagsusulong na rin sa 
kanilang pangkalahatang 
kagalingan, isinabatas na ng 
Sangguniang Panlalawigan noong 
ika-26 ng Pebrero 2013, upang 
ipatupad sa ating lalawigan, ang 
Bulacan Senior Citizens Code, sa 
pamamagitan ng Panlalawigang 
Kautusan Blg. 2013-03. 
 
Ang naturang mahalagang batas, 
akda ni Bokal Ramon R. Posadas at 
ka-may-akda sina Bokal Therese 
Cheryll B, Ople at Bokal Eulogio C. 
Sarmiento III, ay sumasang-ayon sa 
mga prinsipyong itinatadhana ng 
ating Saligang Batas ng Pilipinas at 
ng Batas Pambansa (Republic Act) 
Blg. 9994, na lalong kilala bilang 
“Expanded Senior Citizens Act of 

2012.” Ito ay naglalayon, hindi 

lamang upang kilalanin ang 

karapatan ng ating matatandang 

miyembro ng komunidad at bigyan 

sila ng kinakailangang 

pagpapahalaga, pagmamahal, 

pagkalinga, pang-unawa at 

seguridad, kundi lalo’t higit upang 

maisulong ang kanilang 

kagalingang pisikal, mental, sosyal 

at ekonomikal. 

 

Ilan sa mahahalagang layunin ng 
batas na ito ay ang mga 
sumusunod: 
 
1. Mahikayat ang mga senior 

citizens na makilahok at 
mapakinabangan pa ang 
kanilang kontribusyon sa pag-
unlad ng ating komunidad; 
 

2. Mahikayat sila na aktibong 
makilahok sa mga 
programang panlipunan at 
pangkultura ng ating 
Pamahalaang Panlalawigan; 
 

1. Mabigyan sila ng malawakang 
tulong medikal, lalo na para sa 
may kapansanan at nabibilang  

 

 

 

BM ARCEO TOCP Regional Winner  

at National Finalist 
 
 
 
 

 

sa pinakadukhang sektor ng  
pamayanan; 

 
 

4. Mabigyan sila ng oportunidad 
na maging produktibo at 
mabunga sa kabila ng 
kaniland edad at magamit ang 
kanilang kakayahan at talent 
tungo sa mga makabuluhang 
gawain; at 

 
2. Mahikayat ang partisipasyon 

ng mga nasa pribadong 
sektor, ang mga di-
pampamahalaang samahan at 
iba pang samahan upang 
maprotektahan at 
masuportahan ang ating mga 
matatandang miyembro ng 
komunidad. 

 

Pinarangalan bilang regional 

winner at national finalist sa Ten 

Outstanding Councilors of the 

Philippines (TOCP) 2012 si 

Bokal Ariel S. Arceo sa awarding 

ceremonies na ginanap noong 

Marso 7, 2013 sa SMX 

Convention Center, Mall of Asia, 

Lungsod ng  Pasay   na  

dinaluhan  ng  lahat ng konsehal  
 

 

 
sa buong bansa. 
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Mula Enero hanggang Marso ng taong ito, ang 

Sangguniang Panlalawigan ay nakapagsagawa ng 

labing-isang (11) sesyon, (1 special and 10 regular 

sessions) kung saan ang lehislaturang sangay ay 

nakapagsakatuparan ng mga sumusunod: 

 
  I. PLENARY AFFAIRS: 

 
   1. Number of Sessions Conducted:  

Regular Session 10 

Special Session 1 

Total 11 

        
           2. Number of Resolutions & Ordinances Enacted: 

1. Provincial Resolutions 41 

2. Provincial Ordinances 3 

3. Provincial Appropriations Ordinances 1 

4. Reviewed Municipal/City Resolutions 9 

5. Reviewed Municipal/City Ordinances 31 

 85 

    
    II. COMMITTEE AFFAIRS: 

 

Committee Meetings Conducted 94 

Public Hearings Conducted 6 

 
 
 

First Quarter Accomplishment 
(JANUARY – MARCH 2013) 

 

Sa 85 panlalawigang kapasiyahang napagtibay, kabilang 
dito ang 3 panlalawigang kautusan at isang kautusan sa 
paglalaan (3 provincial ordinances and 1 provincial 
appropriation ordinance) gaya ng sinasaad sa ibaba: 
 

1. Panlalawigang Kautusan Blg. 2013-01 – Isang 
Kautusang Nagsususog sa Provincial Schedule of 
Market Values Para sa 2014 General Revision of 
Real Property Assessment 
 

2. Appropriation Ordinance No. 01-2013 – An 
Ordinance Providing for the Annual General Fund 
Budgets for Fiscal Year 2013 for the Provincial 
Government of Bulacan in the Amount of 
P3,000,000,000.00  

3. Panlalawigang Kautusan Blg. 2013-02 – Kautusang 
Nagtatakda ng Kaukulang Distansiya sa Pagitan ng 
Bawat Manukan at Iba Pang Hayupan sa Lalawigan 
ng Bulacan at Nagtatakda ng  mga Alituntunin 
(Panuntunan,   Pamamahala,   Pagpapatupad       at  

Pagsususog Dito)  at  sa  Pagpapawalang  Bisa   ng  
Lahat   ng Kautusang Salungat Dito 

4. Panlalawigang Kautusan Blg. 2013-03 – Kautusan 
na Nagtatakda ng “Bulacan Senior Citizens’ Code” 
sa Lalawigan ng Bulacan 

 
Kabilang din sa mga mahahalagang kapasiyahan na 
napagtibay ng Sangguniang Panlalawigan ang mga 
sumusunod: 
 

1. Panlalawigang Kapasiyahan Blg. 007-T’13 - 
Kapasiyahang Nagpapatibay at Pinahihintulutan ang 
Punong Lalawigan Kgg. Wilhelmino M. Sy-Alvarado, 
na Makapasok at Makalagda sa Memorandum of 
Agreement (MOA) para sa Educational Assistance 
Program ng mga Kawani at mga Anak ng Kawani ng 
Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan 
 

2. Panlalawigang Kapasiyahan Blg. 030-T’13 - 
Kapasiyahang Nagpapatibay at Pinahihintulutan ang 
Punong Lalawigan,  Kgg. Wilhelmino M. Sy-Alvarado, 
na Makalagda sa Memorandum of Agreement sa 
Pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan at 
ng Department of Interior and Local Government para 
sa Pagsasakatuparan ng Performance Challenge Fund 
(PCF) Project na Nagkakahalaga ng  Pitong Milyong 
Piso (P7M) na Ipagkakaloob ng DILG sa Pamahalaang 
Panlalawigan na Gagamitin sa Improvement of 
Bulacan Medical Center (BMC) Facilities para sa Higit 
na Epektibong Serbisyong Medikal para sa Ating mga 
Kalalawigan 
 

3. Panlalawigang Kapasiyahan Blg. 063-T’13 - Isang 
Kapasiyahan na Nagdedeklara ng Pansamantalang 
Pagpapatigil (Moratorium) ng Pagsasagawa ng mga 
Field Trips sa Lahat ng Antas ng Edukasyon sa Lahat ng 
Pampubliko at Pribadong Paaralan sa Lalawigan Ng 
Bulacan 
 

4. Panlalawigang Kapasiyahan Blg. 066-T’13 -  
Kapasiyahan Na Nagpapahayag Ng Pagsuporta Ang 
Pamahalaang Panlalawigan Ng Bulacan Sa Gaganaping 
“Earth Hour” Sa Darating Na Ika-23 Ng Marso, 2013 
Mula Alas-8:30 Ng Gabi Hanggang Alas-9:30 Ng Gabi 

Bilang Pagtugon Sa Panawagang Pang-Kalikasan At 
Pang-Sangkatauhan 

                                                 P. 4 
 



 
 
 
 
 

        

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upang higit na mapagbuti pa ang 
mandatong tungkulin at gampanin 
bilang kalihiman ng Sangguniang 
Panlalawigan, ang Tanggapan ng 
Kalihim ng Sangguniang 
Panlalawigan (OSSP), sa 
pangunguna ni Kalihim Ma. 
Perpetua R. Santos, ay nagsagawa 
ng Term-Ender Assessment 
Seminar cum Workshop sa 
Splendido Taal Country Club, 
Laurel, Batangas noong Pebrero 
22-23, 2013. Naging pangunahing 
“resource speaker” sa nasabing 
gawain si Kailhim Ua Santos, 
katulong si G. Renato Francisco, 
Local Legislative Staff Officer III ng 
tanggapan.   
 
Layunin ng naturang gawain, na 
dinaluhan ng lahat ng kawani ng 
tanggapan, na makapagsagawa ng 
pagtatasa at ebalwasyon sa mga 
naisakatuparan ng tanggapan sa 
nakaraang dalawang taon at 
kalahati mula ng manungkulan ang 
ika-7 Sangguniang Panlalawigan. 
Hinggil dito, tinalakay sa 
pagsasanay kung ang tanggapan 
ba ay naging epektibo at episyente  
 

 

sa pagkakaloob ng nararapat na 
serbisyo at suporta sa 
Sangguniang Panlalawigan tungo 
sa mabisang pagganap sa 
tungkulin ng huli bilang 
lehislaturang sangay ng lokal na 
pamahalaan. 
 
Kabilang din sa mga gawaing 
isinakatuparan sa dalawang araw 
na pagsasanay at workshap ang 
muling pagtunghay (revisiting) sa 
“vision and mission” ng tanggapan 
upang suriin at tingnan kung ang 
mga ito ay napapanahon at akma 
pa rin sa kasalukuyang panahon, 
lalo na para sa papasok na bagong 
Sangguniang Panlalawigan. Pinag-
aralan din at inibalweyt (evaluate) 
ng mga kawani ang “core values” o 
mga bagay na pinahahalagahan ng 
tanggapan at ng bawat kawani na 
pangunahing pundasyon at saligan 
tungo sa mabuti at epektibong 
paglilingkod.  
 
Nagkaroon din ng pagsasagawa ng 
ebalwasyon ng mga sari-sariling 
kalakasan at kahinaan ang mga 
kawani upang makagawa ng mga 
nararapat na pagtatama at 
pagbabago. 
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OSSP NAGSAGAWA NG TERM-ENDER  
ASSESSMENT SEMINAR CUM WORKSHOP 

 

 
 

nararapat na pagtatama at 
pagbabago. 
 
Sa huli, bumalangkas ang tanggapan 
ng mga hakbanging isasakatuparan 
sa hinaharap upang maihanda ang 
tanggapan para sa papasok na 
bagong Sangguniang Panlalawigan 
na manunungkulan para sa terminong 
2013-2016, na tatawagin namang ika-
8 Sangguniang Panlalawigan. 
 

MAKINIG AT

MAKISANGKOT! 
 

sa Radio Program ng 

Sangguniang Panlalawigan na: 
 

“SP Files” 
 

Mapapakinggan tuwing araw ng 

MIYERKULES, ika-9:00-10:00 

ng umaga sa himpilang Radyo 

Bulacan, 95.9fm sa talapihitan 

ng inyong mga radyo. 

Hosted by Sec. Ma. Perpetua 

“Ua” R. Santos, G. Renato 

Francisco at G. Anthony 

Amizona. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ang Pamahalaang Panlalawigan 
ay naglaan pa ng mga 
karagdagang pribilehiyo para sa 
mga katandaan bukod sa mga 
itinatadhana ng RA 9994, at 
kabilang dito ang pagkakaloob 
ng libreng pagpapagamot at 
pagpapalaboratoryo sa lahat ng 
pampublikong pagamutan sa 
lalawigan, libreng materyales 
para sa pagpapaayos ng bahay 
na naapektuhan ng kalamidad 
tulad ng baygo, lindol at sunog, 
tulong pinansiyal sa 
pagpapalibing, at pagkakaloob 
ng insentibong pinansyal 
(honoraria) para sa mga senior 
citizen na nahalal na opisyal ng 
kanilang panlalawigan o 
pambayan/panlungsod na 
samahan. 
 

Ang naturang prestihiyosong 

parangal ay iginawad ng Junior 

Chamber International (JCI) 

Philippines, kasama ang 

Philippine Councilors League 

(PCL) at ang Tanggapan ni 

Senador Edgardo J. Angara.  

 
Si Bokal Arceo, pangulo ng 

PCL-Bulacan Chapter at isang 

magaling na konsehal ng bayan 

ng Guiguinto, ay halos walang 

nakalaban sa kanyang 

pagkakapili bilang pinaka-

mahusay na konsehal sa Region 

III at mapalad na mapabilang sa 

mga kandidatong pinagpilian 

para sa sampung pinakamahusay 

na lokal na mambabatas sa 

buong bansa. Naging saligan sa 

pagkakapili sa kanya ang 

kanyang mahusay na 

pamumuno, mahusay na gawain  
 
 

sa pagbabatas at hindi 

matatawarang   naiambag  sa 

kagalingan ng ating mga 

kababayan, komunidad at bansa. 

 

Sa maraming taong lumipas ang 

TOCP ay kinikilala bilang isa sa 

mga pangunahing tagapagbigay 

ng parangal para sa mga 

mambabatas ng mga bayan at 

lungsod na nagpamalas ng husay 

sa kanilang larangan kung saan 

ang kanilang mabuting 

paglilingkod ay nakapag-ambag 

sa kagalingan ng ating 

pamayanan at mga kababayan. 

Ang naturang pagpaparangal ay 

isa rin sa mga makabuluhang 

proyekto ng JCI Philippines, 

kung saan kabilang din ang Ten 

Outstanding Young Men 

(TOYM) Award at ang Ten 

Outstanding Policemen of the 

Philippines (TOPP) Award. 
 

5. Panlalawigang Kapasiyahan 
Blg. 067-T’13 – Isang 
Kapasiyahan Na Pagkalooban 
Ng Pamahalaang Panlalawigan 
Ng Bulacan Ng Tulong-
Pampananalapi Na Nagkaka-
halaga Ng Php1,377,737.15 
Ang Mga Biktima Ng Bagyong 
Pablo Sa Lugar Ng Mindanao, 
Sa Pamamagitan Ng 
Department Of Social Welfare 
And Development 

 
OTHER ACCOMPLISHMENTS: 
 

1. Broadcast of radio 
program“SP Files” at Radyo 
Bulacan 95.9fm 

 

 
Ang Legislative 

Digest ay inilalathala ng 

Tanggapan ng Kalihim ng 
Sangguniang Panlalawigan 
apat na beses sa isang taon. 
Para sa komento, puna, 
suhestiyon o katanungan, 
makipag-ugnayan sa naturang 
tanggapan.  
 
Telepono Blg. – (044) 791-8168 
Website – http://sp.bulacan.gov.ph 

 
 

“Elections belong to the people. It's their decision. If they decide to 
turn their back on the fire and burn their behinds, then they will just 
have to sit on their blisters.”  ― Abraham Lincoln 
 

       Sr. Citizens Code Isinabatas          BM Arceo TOCP Regional Winner…  

 

2.  Updating and maintenance     
      of SP website 
 
3. Conduct of Term-Ender 

Assessment Seminar cum 
Workshop at the Splendido 
Taal Country Taal  Club, 
Laurel, Batangas last 
February 22-23, 2013 (OSSP) 

 
4. Publication & distribution of 

“Legislative Digest”, quarterly 
newsletter of SP 

 

        First Quarter Accomplishments 
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