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SP Nakiis
N
sa sa
a Pagd
diriw
wang ng
“Lun
ng Mo
onth”
” at Kamp
K
pany
ya Ko
ontra TB
Nakiisa

ang San
ngguniang Pan
nlalawigan sa
diriwang ng “Lu
ung Month” o
isinagawang pagd
wan ng Pangaangalaga sa Baga
B
sa ating
Buw
lalaawigan para sa buwan ng Agosto,
A
kung
saan aktibo itongg nakilahok at nakibahagi
n
sa
m
mahahalagang
iba’’t-ibang
gawaing
isinakaturapan sa
s ating lalaw
wigan bilang
pagglaban sa sakit na Tuberculossis o TB.
ng gawain ang nilahukan ng
Dalawang malakin
ngguniang Pan
nlalawigan, sa pangunguna
San
ng Tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang
nlalawigan. Ang mga ito ay ang
a sabayang
Pan
paggdaraos ng TB
B Caravan (m
motorcade) at
Talakayang Bulakkenyo sa apat na distrito ng
osto 2014, sa
lalaawigan noong ika-18 ng Ago
layu
uning mapababa ang bilaang ng mga
mayysakit na tuberrculosis at tulu
uyang puksain
angg sakit na ito sa ating lalawiggan. Ang mga
natturang gawaiin ay bahaggi ng mga
nakkatakdang gaw
wain sa buwan ng Agosto na
inih
handa ng Bulaccan Multi-Secttoral Alliance
(BM
MSA), alyansa o organisasyon
ng binubuo ng
iba’’t ibang tangggapan, pampaamahalaan at
prib
bado, kasama ang iba’t ibang sektor ng
lipu
unan, na itinattag upang palaaganapin ang
kaaalaman at kamalayan laban sa
s sakit na TB
at manguna saa pagsusulongg ng
mga
ograma at prroyekto upang ganap na
pro
mapuksa o mapababa ang insid
dente ng sakit
na TB sa lalawigaan na ayon sa pag-aaral ay
mapatay ng milyun-milyong tao sa buong
pum
mundo, taun-taon
n.
Kinatawan nina Kalihim Ma. Perpetua
ntos at mga kawani ng Taanggapan ng
San
Kaliihim ng Saangguniang Panlalawigan,
P
pinangunahan ngg SP ang TB Caravan sa
ikaaapat na distrito, kasamaa ang mga
tanggapan ng Bulacan Med
dical Center
MC), na siyang pangunahing tanggapang
(BM

SP Secretaary Ma. Perpetua Santos with Oban
ndo PNP officers and PGB/OSSP sttaff moments
before thee start of the caravvan.

nagtataguyyod at umaaktong kalihimaan
ng
BMSSA, gayundin ng Philippin
ne

National Police (PNP), Department of
o
nd Employmeent (DOLE) at
a
Labor an
Bureau of Jail Man
nagement an
nd
Penelogy (BJMP)-Bulacan.
Nagsimulaa ang motorcaade sa bayan ng
n
Obando saa ganap na ika-7:00 ng umagga
at binagttas ang mgaa pangunahin
ng
lansangan
n ng mga bayan at lungsod ng
n
Meycauayyan, Marilao, San Jose Deel
Monte at dumating sa bayan ng Santta
Maria na siyang “host municipalityy”
n
Talakayan
ng
para sa idaraos na
o, bandang ika-10:00 ng
n
Bulakenyo
umaga.
Kabilang sa
s mga dumalo
o sa Talakayan
ng
Bulakenyo
o na ginanap saa covered courrt

ng Santta Maria ay si Doktora
Estelita Bautista, Mun
nicipal Health
Officer ng Santa Maria, na siyang
t
naging pangunahing tagapagsalita
dalo din ang
sa talakkayan. Nagsid
mga Lingkod Lingap
p sa Nayon
M
Leaders, Barangay
(LLN), Mother
Health Workers at ib
ba pang mga
ng sa mga gawain at
katuwan
program
mang pangkalusugan.
o din at nagbiigay ng mga
Dumalo
pananallita ang ilangg pinuno ng
bayan ng Santa Maaria na sina
Punong Bayan Bartolome Ramos
s
Roberto
at mga konsehal na sina
F
Caguiaat at Renato
Perez, Froilan
De Guzm
man, Jr.
P. 3
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Bokal Buko at
a Sec. Ua, Sp
peakerss sa UP
P-CLRG
G Semin
nar
pa
ara sa mga Miyembr
M
ro ng NMYL
N
Naim
mbitahang tagapagsalita sinaa Bokal
Enriq
que “Buco” A.
A Dela Cruz, Jr. at
Kalih
him Ma. Perpeetua “Ua” R. Saantos sa
isinaagawang 4th Legislative Skills
Enha
ancement Training
T
on Local
Legiislation (Legisllative SETLLE) para sa
mgaa opisyales at miyembro
m
ng National
N
Movvement of Young Leggislators
(NM
MYL) na idin
naos sa dalawang
maggkahiwalay naa lugar, una ay sa
Gran
nd Regal Hoteel, Lungsod ng Davao
na id
dinaos noong Agosto
A
1, 2014
4 at ang
ikalaawa ay sa City Suites Ramos Tower,
Lunggsod ng Cebu naman
n
noong Agosto
15, 2014.
2
k
lekturra, tinalakay ni
n Bokal
Sa kanyang
Buco
o ang “Oveersight and Quasijudiccial Functions of the Sangu
unians.”
Biniggyang diin niyaa na ang gampanin ng
mgaa Sanggunian ay
a hindi lamang ang
gum
mawa ng mga batas,
b
kundi mayroon
m
din itong tungkullin na pag-araalan at
subaaybayan ang mga programa at
proyyekto ng ehekkutibo upang matiyak
m
ang nararapat at
a matagump
pay na
papatupad ngg ehekutibo sa
s mga
pagp
bataas at polisiyyang pinagtib
bay ng
sangggunian.
mantala, ang naging
n
paksa naman
Sam
ng lektura
l
ni Secc. Ua ay tunggkol sa
“Ma
anaging
t
the
Day--to-Day
Opeerations of the Sanggunian,” kung

ssaan kaniyang tinalakay
t
hindi lamang
a
ang
mga man
ndatong tungkulin at
g
gampanin
ng isang kalih
him ng
S
Sanggunian,
kundi magin
ng ang
k
kanyang
gamp
panin sa pamamahala
s tanggapan ng kalihim at ang
sa
k
kanyang
mahaalagang gamp
panin sa
b
buong
proseso ng pagbabatas.
TTinalakay din Sec.
S
Ua ang tungkol sa
p
pamamahala
a pag-iingat ng mga
at
d
dokumento,
paatikular ang tu
ungkol sa
L
Legislative
Traccking System (LTS) ng
S
Sangguniang
ng
Panlalawigaan
B
Bulacan.
Aktuw
wal pa niyang ipinakita
n maaari niyang
na
n
magam
mit ang
n
naturang
traacking
systeem
at
m
makapagbukas
ng isang dokkumento
tulad ng resolusyon o ordinan
nsa kahit
n nasa malaayong lugar siya sa
na
p
pamamagitan
n internet.
ng

“Ignorance of the law excuses
e
no maan, not that all
a men know
w the
very man will plead and no man can tell how
law, but ’tiss an excuse ev
to confute him.”
h
John Seldden
“Laws are th
he very bulkwaarks of liberty;; they define every
e
man’s
rights, and defend
d
the ind
dividual libertie
es of all men.”” - J.G. Holla
and

Ang Legislattive SETLLE ay isang
espesyal na kurso tungko
ol sa local
a public pollicymaking
governance and
na proyekto ng Center for Local and
overnance (C
CLRG) ng
Regional Go
University of the PhilippinesP
College
off
Public
National
Administratio
on and Govern
nance (UPNCPAG) paraa sa mga miyyembro ng
NMYL sa nakaalipas na walon
ng taon na
sa layuning mabigyan ang mga
miyembro
ng
NMYL
ng
ng
kaalam
man
at
kinakailangan
kasanayan
sa
laranggan
ng
g
ng mga
m dagdag
pagbabatas, gayundin
na kaalaman at impormasyo
on tungkol
sa iba’t ibangg aspetong kaaakibat ng
pagiging kagaawad ng Sangggunian at
pamamahalan
ng panlokal.
Ang NMYL ay samahan ng mga
kabataang maambabatas na may edad
tatlumpu’t-lim
ma (35) at pababa
p
na
kinabibilangan ng mga pan
ngalawang
ngalawang
punong lalawigan, pan
n/lungsod, mga kagawad
punong bayan
ng
sanggu
uniang
pan
nlalawigan,
sangguniang bayan at sangguniang
panlungsod.
ndaang miyeembro ng
Mahigit isan
NMYL ang lumahok sa dalawang
magkahiwalayy na pagsasanaay na ito.
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Update on SP Accomplishment
(JANUARY – SEPTEMBER 2014)

Mula Enero hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan, ang Sangguniang
Panlalawigan ay nakapagsagawa ng 29 na pulong o sesyon at nakapagpatibay
ng 262 kapasiyahan, kabilang ang tatlong (3) panlalawigang kautusan at isang
(1) panlalawigang kautusan sa paglalaan. Sa gawain naman ng mga lupon, ang
SP ay nakapagsagawa ng 257 na pulong at 97 na pampublikong pagdinig,
Narito ang tala ng mga naisakatuparan ng Sangguniang Panlalawigan para sa
nakalipas na tatlong tremestre o siyam na buwan (Enero – Setyembre 2014):

I. PLENARY AFFAIRS:
Qtr. 1

Qtr. 2

Qtr. 3

Total

Regular Session

9

9

10

28

Special Session

-

1

-

1

9

10

10

29

Total

Qtr. 1

Qtr. 2

Qtr. 3

Total

1. Provincial Resolutions

35

54

28

117

2. Provincial Ordinances

1

0

2

3

3. Provincial Appropriations Ordinances

1

0

0

1

20

8

2

30

5. Reviewed Municipal/City Ordinances

62

23

26

111

Total

119

57

57

262

Total

6. Conduct of the banner program Gawad
Galing Sanggunian – initial activities for relaunching being undertaken

Matapos ang talakayan, nagkaloob ang
BMSA, sa pamamagitan ni Kalihim Santos
ng Sangguniang Panlalawigan, ng mga
kagamitan at materyales para sa kampanya
sa pagpapalaganap ng kaalaman at
kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa
sakit na TB.
Natapos ang Talakayan sa ganap na ika12:00 ng tanghali.

MAKINIG AT
MAKISANGKOT!
sa Radio Program
Panlalawigan, na:

ng

Sangguniang

“SP Files”

III. COMMITTEE AFFAIRS:
Committee Meetings Conducted
Public Hearings Conducted

5. Continuous digitization (digital imaging)
of legislative documents such as resolutions
and ordinances for back-up purposes

SP Nakiisa…

II. NUMBER OF RESOLUTIONS & ORDINANCES ENACTED:

4. Reviewed Municipal/City Resolutions

4. Maintenance and continuous upgrading
of the SP Legislative Library and Archives

Qtr. 1

Qtr. 2

Qtr. 3

Total

97

96

64

257

19

42

36

97

116

138

100

354

IV. OTHER ACTIVITIES BEING UNDERTAKEN:
1. Broadcast of radio program “SP Files” at Radyo Bulacan, 95.9fm radio
station every Wednesday, 10:00 – 11:00 AM (26 broadcast made so far)
2. Printing and distribution of “Legislative Digest”, the quarterly computergenerated newsletter of the Sangguniang Panlalawigan – 3 issues printed and
distributed to constituents and posted in the SP website
3. Regular updating and maintenance of SP website (http://sp.bulacan.ph)

Mapapakinggan
tuwing
araw
ng
MIYERKULES, ika-10:00-11:00 ng umaga
sa himpilan ng Radyo Bulacan, 95.9fm sa
talapihitan ng inyong mga radyo. Hosted by
SP Sec. Ma. Perpetua “Ua” R. Santos, Mr.
Renato Francisco & Mr. Anthony Amizona.

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, makipagugnayan sa naturang tanggapan.
Telepono Blg. – (044) 791-8168
Website – http://sp.bulacan.gov.ph

Opening off Singkaban Fiesta
F
with Seenator Bam
Aquino as Sppecial Guest - Seeptember 8, 20144

Araw ng Baraangay Tanod held at the Provvincial Gym witth
Senator Teofissto “TG” Guingo
ona III as Guestt Speaker – Sep
pt.
10, 2014

PGB Employe
ees Day-out – Birrthday celebrantss for the monthss of
September and October with Go
ov. Willie and Vicee-Gov. Daniel

116
6th Anniversaryy of Malolos Congress
C
with DILG
Secrretary Mar Roxaas as Guest Speaker - Sept. 15, 2014
2

Talakkayang Bulakenyyo - SP Sec. Ua Santos,
S
in behalf of the
Bulaccan Multi-Secto
oral Alliance (B
BMSA) gave diffferent
parap
phernalia for Figght Against TB to
o Dr. Estelita Baautista,
MHO
O of the Municipaality of Santa Marria – August 18, 2014
2

BM Enrique Dela Cruz,, Jr. gave lecturess on the oversightt functions
of thee Sanggunians in a BSU-ILGA seminaar held at the Bulaacan State
Univeersity last July 12, 2014
2

