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8 SP Nagpaalam Na
Valedictory Session Idinaos noong Hunyo 28
“And now the end is near and so I face the
final curtain…” ito ang malungkot na
panambitan ng pamamaalam mula sa sikat
na kantang “My Way,” na pinasikat ni Frank
Sinatra at ng iba pang kilalang mang-aawit
tulad nina Elvis Presley, Matt Monroe at
Paul Anka at marami pang iba. (Si Anka ang
sumulat ng liriko ng awit na ang melodya ay
kanyang hinango sa awiting Franses na
“Comm d’habitude.”)
At tulad din ng awit na ito, ganito rin ang
damdamin at mensahe ng mga miyembro
ng Ika-8 Sangguniang Panlalawigan (20132016) na magtatapos ang termino at
panunungkulan, ayon sa itinakda ng batas,
sa Hunyo 30, 2016. Ika nga, isang yugto na
naman ang lilipas at mapipigtal sa dahon ng
panahon, ngunit matatala naman at
makikintal sa mayaman at makasaysayang
pahina ng lehislaturang sangay ng ating
pamahalaan.
Noong Hunyo 28, 2016, araw ng Martes, sa
ganap na ika-4:30 ng hapon, sa Bulwagang
Senador Benigno S. Aquino, Jr. ay ginanap
ang kahuli-hulihang pagpupulong o
“Valedictory Session” ng magtatapos na
th
ang terminong 8 SP kung saan ang bawat
kasangguni na lilisan ay binigyan ng
pagkakataong
makapagsalita
at
makapagpaalam. Ang mga magsisilisang
miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ay
sina Bokal Michael C. Fermin ng Unang
Distrito na hindi pinalad maging Kinatawan
ng Unang Distrito, Bokal Ramon R. Posadas
ng Ikalawang Distrito na magtatapos na ng
kanyang ikatlong termino, Bokal Norynil B.
Sulit-Villanueva ng Ikatlong Distrito, na
hindi rin pinalad sa pagtakbong bilang
konsehal ng Bayan ng San Miguel at sina

Paalam, 8th SP! (from left) Sec. Ua Santos, BM King Sarmiento, BM Rino Castro, BM Jonjon Delos Santos, BM
Monet Posadas, BM Lenlen Sulit-Villanueva, Vice-Gov. Daniel Fernando, BM Ayee Ople, BM Allan Baluyut, BM
Buco Dela Cruz, BM Anjo Mendoza, BM Toti Ople & BM Michael Fermin (not in photo: BM Mark Cholo Violago)

Bokal Enrique A. Delos Santos, Jr. at
Bokal Eulogio C. Sarmiento III ng
Ikaapat na Distrito na kapwa nasa
ikatlong termino na rin. Ang una ay
nanalong konsehal ng Lungsod ng
San Jose Del Monte at ang huli ay
hindi kumandidato.
Bahagi din ng makasaysayang pulong
na ito ang pagkakaloob ng Plake ng
Pagkilala at Pagpapahalaga sa mga
naturang
kasangguni
na
ipinagkaloob
ng
Sangguniang
Panlalawigan sa pamamagitan ng
Pangalawang Punong Lalawigan
Daniel Fernando at ng Gawad
Tatlong Terminong Paglilingkod na
ipinagkaloob naman ng Philippine
Councilors League-Bulacan Chapter
sa pamamagitan ni Bokal Josef
Andrew Mendoza.

th

Sa pagtatapos ng termino ng 8 SP,
iba-ibang
direksyon
ang
patutunguhan ng mga miyembro
nito, ang limang ginawaran ng
pagkilala at pagpapahalaga ay lilisan
na, samantalang ang iba ay
mananatili. Sila ay pangungunahan
ng Pangalawang Punong Lalawigan
Daniel R. Fernando na nasa kanyang
ikatlong termino na, at makakasama
niya sina Bokal Therese Cheryll B.
Ople at Felix V. Ople ng Unang
Distrito, Bokal Enrique V. Dela Cruz,
Jr. ng Ikalawang Distrito, Bokal Rino
V. Castro ng Ikatlong Distrito at
Bokal Allan Ray A. Baluyut ng Ikaapat
na Distrito. Sila at ang mga darating
na mga bagong halal na kasangguni
ang bubuo sa paparating na Ika-9 na
Sangguniang Panlalawigan.
P. 2
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SABAYANG PANUNUMPA SA TUNGKULIN
GINANAP SA KAPITOLYO
Idinaos ang “Sabayang Panunumpa” sa
tungkulin ng lahat ng mga halal na opisyal
sa lalawigan ng Bulacan noong Hunyo 30,
2016 sa Bulacan Provincial Gymnasium, sa
pangunguna ng muling nahalal na Punong
Lalawigan Wilhelmino M. Sy-Alvarado at
Pangalawang Punong Lalawigan Daniel R.
Fernando.
Kapwa nanumpa sa tungkulin ang Punong
Lalawigan
at
Pangalawang
Punong
Lalawigan kay Executive Judge Albert
Fonacier ng Bulacan Regional Trial Court,
gayundin ang mga halal na Kinatawan ng
Mababang Kapulungan ng Kongreso na sina
Kint. Jonathan Sy-Alvarado ng Unang
Distrito, Kint. Gavini Pancho ng Ikalawang
Distrito, Kint. Lorna Silverio ng Ikatlong
Distrito at Kint. Florida Robes ng Lone
District ng Lungsod ng San Jose Del Monte.
Sinundan ito ng panunumpa ng sampung
halal na kasangguni ng Sangguniang
Panlalawigan na sina Bokal Therese Cheryll
B. Ople, Bokal Felix V. Ople, at Bokal Allan P.
Andan ng Unang Distrito, Bokal Enrique V.
Dela Cruz, Jr. at Bokal Ma. Lourdes H.
Posadas ng Ikalawang Distrito, Bokal Rino S.
Castro at Bokal Emelita I. Viceo ng Ikatlong
Distrito, at Bokal Alexis C. Castro, Bokal
Allan Ray A. Baluyut at Bokal Perlita A.
Delos Santos ng Ikaapat na Distrito.

th

8 SP Nagpaalam Na…

Mananatili rin ang dalawang Ex-Officio
members na sina Bokal Josef Andrew
T. Mendoza, pangulo ng Philippine
Councilors
League
(PCL)-Bulacan
Chapter, na muling nahalal bilang
konsehal sa Bayan ng Bocaue, at Bokal
Mark Cholo I. Violago, pangulo ng Liga
ng mga Barangay sa lalawigan na hindi
kumandidato. Maaari silang manatili
pa o mapalitan sa hinaharap, kung
hindi na sila mahahalal na pangulo ng

Picture muna tayo! Si Governor Willie Sy-Alvarado at Vice-Governor Daniel Fernando, kasama ang
matataas na opisyal ng lalawigan ng Bulacan na kinabibilangan ng mga Kinatawan ng limang distrito at
mga Kasangguni ng Sangguniang Panlalawigan.

Matapos ang kanilang panunumpa,
ang punong lalawigan naman ang
nagpanumpa sa lahat ng halal na
opisyal mula sa 3 lungsod at 21
munisipalidad, na kinabibilangan ng
mga punong bayan at punong
lungsod, mga pangalawang punong
bayan/lungsod at mga konsehal.

May temang “Mapanagutang
Pamamahala: Susi sa Maunlad at
Nagkakaisang
Bulacan,”
ang
ginanap na Sabayang Panunumpa
ay kaalinsabay din ng Panunumpa
ng Pangulong Rodrigo Duterte at
Pangalawang Pangulo Ma. Leonor
Robrero.

th

kanilang Ligang kinaaaniban.
th

Sa pagtatapos ng termino ng 8 SP,
mag-iiwan ito ng legasiya na
matutunghayan sa hinaharap bilang
ambag sa mayaman at makasaysayang
tradisyon ng pagbabatas sa lalawigan,
at kabilang dito ang mga mauuri at
pro-aktibong
batas
at
mga
makabuluhang
proyekto
at
programang
patuloy
pa
ring
maipatutupad sa ating lalawigan.

Sa nakalipas na tatlong taon, ang 8
SP ay nakapagsagawa ng mga
plenaryong pagpupulong at mga
pagdinig ng mga lupon na nagbunga sa
pagpapatibay ng mga napapanahong
lehislasyon.

Matutunghayan sa susunod na pahina
ang “farewell messages” ng limang
kasangguni na nagtapos na ang
termino. Matutunghayan naman sa
Pahina 4 ang buod ng mga naisakatuparan
ng Ika-8 Sangguniang Panlalawigan.
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Mensahe ng Pamamaalam

BOKAL MICHAEL FERMIN
I am not good in saying goodbye. Nang
mag-text si Secretary Ua ay inisip ko ho na
iyong ating huling araw ng ating
pagpupulong ngayon ay samantalahin ang
pagkakataon para sa halip na mamaalam ay
pasalamatan ang mga taong nakasama natin.
Ako po ay very much privileged to serve
and to be a public service dahil mas mahigit
pa sa aking buhay. For twenty-two (22)
years I have served, wala po akong naging
kahit kaunting pagsisisi sa tiwalang ibinigay
ng ating mga mamamayan.
Sa pagkakataon na makasama ang iba’t
ibang pinuno ng lalawigang ito, sa mga iba’t
ibang nakasamang mga Kasangguni. And I
might say, ito ang isa sa hindi malilimutang
pinakamasaya,
pinakamagaling
at
pinakanatatanging Sanggunian ng ating
lalawigan. Kung minsan ho kinakailangan
nating unawain ang mga bagay na
nangyayari sa ating buhay. Kailangan natin
kung minsang huminto at lumingon sa ating
pinanggalingan para makita natin kung
gaano kalayo ang narating natin. At sa
pagkakataong ito, hayaan ninyo na sa aking
huling tindig sa mga oras na ito bilang
Kasangguni, bilang Majority Floor Leader,
pasalamatan ko ang ating mga kasama sa
pangunguna ng ating Tagapangulo ng
Hapag, maraming salamat po, Vice
Governor Daniel sa tiwala na ipinagkaloob
po ninyo sa akin, sa akin pong mga kasama,
mga Kasangguni, maraming-maraming
salamat. Sa lahat po ng ating mga naging
pagsusumikap para ang Sangguniang ito ay
tunay namang makaganap sa ating mga
tungkulin.
Nagpapasalamat din ho ako sa atin pong
mga kasama sa Pamahalaang Panlalawigan,
na may mga pagkakataon na iba-iba ang
ating mga paniniwala, pero may mga
pagkakataon din namang dapat nating
pasalamatan.

nating pasalamatan. Mga magagandang
alaala at pagsasama-sama. Nagpapasalamat
ako sa ating Gobernador, na minsan din ay
binigyan ng pagtitiwala ang inyong lingkod.
Sa ating mga Pinuno ng tanggapan, sa ating
mga kasama, ka-trabaho sa Kapitolyo ng
Bulacan. Sa lahat ng ating mga kasama natin
sa OSSP, sa pangunguna ni Sec. Ua, sina Ka
Yohlee, mahirap mag-isa-isa ano? Lahat
kayo na mga nandirito, sa lahat ng ating mga
nakasama, sa ating mga kasama sa
Kapitolyo, dito po sa ating Tanggapan ng
mga Bokal, sa lahat ng mga Staff. At
siyempre, hindi po ako makagaganap nang
maayos kung hindi dahil sa aking mga Staff,
sila po ang tunay na magagaling. Maraming
salamat kina Nida, Michael, Arvie, Colbert,
sa aking mga Staff, kina MJ, Noy, Gerry,
Joseph, sa lahat ng ating mga kasamang mga
Security Guard, Civil Security Guards at
mga nakasama sa trabaho. Hindi natin
pagsisisihan na kayo ay nakasama. It is an
honor indeed working with all of you. I am
very honored.
At sa pagkakataong ito, hayaan ninyo na
bababa ako sa Kapitolyo na dala ang
masayang alaala. Sa ating local press corps,
maraming salamat sa paghahatid lagi ng
balita sa ating mamamayan, sa aking mga
constituents, sa mga kasama at ka-distrito.
Ako ho ang No. 1 taga-suporta na lang ng
aking mga kasama ngayon, ang magigiting
na lahi ng mga Ople na nagpapatuloy ng
pagtitindig ng paglilingkod sa Unang
Distrito ng Bulacan, kay Bokal Ayee, Bokal
Toti Ople, ang aking Kuya at ang aking Ate.
Sa aking kumpare at kaibigan at alam kong
minamadali niya ang pagbaba ko dahil hindi
lang iyong opisina ko ang gusto niya nang
kunin at ayusin pati ang mga komite ko ay
inaantay na niya. Kaya ho napilitan na rin ho
akong pumasok ngayong araw na ito dahil
kahit
hindi
siya
nagsasalita
ay
nararamdaman ko. Kay Pareng Buko.
Sa aking kasama kahit alam ko na ito’y
bababa rin, makikita ninyo pa nang madalas
sa kanyang misis dito sa Kapitolyo, Bokal
Pareng Monet Posadas. Sa aking kaibigan,
Kumpare Nono na magpapatuloy ang
pamamayagpag ng paglilingkod para sa
Ikatlong Distrito. Kay Bokala Lenlen, I
know kung buhay si Pareng Ernie, your
father will be very proud to see you here in
the 8th Sanggunian. Sa aking kaibigan at
partner, Bokal Jonjon Delos Santos, na
parang ayaw pa ring bumaba. Ilang linggo
lang daw makikita ninyo siya uli rito, parang
nagpaparamdam, Vice. Sa aking kasama,

ayaw pa ring bumaba. Ilang linggo lang daw
makikita ninyo siya uli rito, parang
nagpaparamdam, Vice. Sa aking kasama,
ang napakatahimik at simpatikong pinakamaginoo raw na ating kasamang Bokal,
King Sarmiento. Sa aking classmate sa
NGAs, ang ngayon ay napakagaling nating
Bokal ng 4th District at mamamayagpag pa
rin, Bokal Allan Baluyut. Kay Bokal Cholo
at kay Bokal Anjo Mendoza, na mukhang
ayaw pa ring bumaba. Mahigpit ang kapit,
Vice sa upuan. Sa lahat-lahat po sa inyo.
Tandaan po ninyo, saan man tayo dalhin ng
tadhana ay hinding-hindi makakalimutan ni
Michael Fermin na kayo’y minsang
nakasama sa paglilingkod. Hindi ang
posisyon, hindi ang katungkulan ang guguhit
at magdidikta ng ating kapalaran. Ang isang
lingkod-bayan ay patuloy na maglilingkod
anumang panahon. Mabuhay ang Bulacan!

BOKAL MONET POSADAS
Pasasalamat ko po siyempre unahin natin
ang Panginoong Diyos na kung hindi dahil
sa Kanya ay hindi tayo bibigyan ng kaunting
talent, kaunting tulong para maging lingkodbayan ng ating pinakamamahal na
Lalawigan ng Bulacan. Palakpakan natin
ang Panginoong Diyos. Susunod ay
magpapasalamat tayo sa ating mga
constituents. Siyempre kung walang mga
constituents ay wala tayo dito. Dahil ang
mga constituents natin, walang sawa,
walang sawa sa pagluklok sa atin sapagkat
marahil maayos naman ang paglilingkod
natin.
Palakpakan natin ang ating mga constituents
sa iba’t ibang distrito. Siyempre sa mga
kasamahan natin na laging nagtutulungan
dito. Dito matindi ang pagkakaisa para
tulungan ka. Pag nakikita na medyo
kailangan mo ang tulong, talagang kuyog
P. 4
tutulungan ka.
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Isang term na lang naman malay ninyo
bumalik. Pero kung hindi ho, salamat na rin
at least nakilala ko ho kayong lahat.
Maraming salamat po.

Kaya lang ang masasabi ko dito sa ating
Rules sa Sangguniang Panlalawigan, the
Rule is the exemption.
Siyempre ang ating mga Staff Members, sa
inyong paglilingkod inuuna ninyo ang
paglilingkod sa Sangguniang Panlalawigan
at sa inyong mga kani-kanyang Board
Members. Palakpakan natin ang mga SP
Staff at sa mga Staff ng mga Board
Members. Siyempre si Governor at si Vice
Governor, pinakamalakas na palakpak
sapagkat lahat ng minimithi ng mga Board
Members ay naibigay ni Governor at Vice
Governor. Siyempre pasasalamat natin sa
lahat ng mga Department Heads na kinukulit
natin. Ang mga Department Heads kung
tayo ay may kailangan. Last but not the
least, si Board Member Toti. Hinahanap ka
ng mga Department Heads sapagkat ikaw
ang nangunguna pag-follow-up mo sa mga
kailangan natin. Palakpakan natin si Board
Member Toti. Kung minsan akala ng mga
nagpupunta sa Kapitolyo Department Head
na si Bokal Toti. Ang sabi ko hindi pa
nagre-retire iyan.
Maraming salamat sa lahat ng empleyado ng
Kapitolyo, kung minsan ay mayroon tayong
kailangan sa kanila at kung minsan siguro ay
baka nasasaktan natin sila. Kung minsan
may kailangan sila, nainis tayo sa kanila na
hindi nila naibibigay kaagad. Humihingi
naman ng paumanhin si Bokal Monet bilang
ngayong pinakamatanda dito sa atin.
Humihingi ako ng paumanhin sa iba’t ibang
kawani na maaaring napagalitan natin kung
minsan dahil hindi nila ibinibigay iyong mga
hinihiling natin sa pagganap ng ating
tungkulin. Sa pagmithi natin na maganap
iyong ating tungkulin kung minsan hindi
tayo nauunawaan ng ibang kawani. Kaya
palakpakan natin ang lahat ng kawani sabay
hiling ng paumanhin kung tayo man ay may
nasaktan o nasagasaan sa kanila.
At sa lahat ng mga kasamahan ko rito,
maraming-maraming salamat. Sapagkat
kahit ako ang pinakamatanda tinanggap
ninyo ako bilang karanggo ninyo lang.
Palakpakan natin ang lahat ng naririto
sapagkat nag-aksaya sila ng oras upang
mapanood
tayo
rito.
At
habang
namamaalam, hindi pa ito ang huling
paalam, bata pa tayo. Hangga’t buhay pa
tayo, si Ponce Enrile nga 92, ang sabi, “You
might see me again.” At iyon ang ending ko
ngayon, to quote, Sen. Juan Ponce Enrile
sabi niya sa Senate, “You might see me
again.” Maraming salamat po sa inyong
lahat.

BOKAL LENLEN SULIT-VILLANUEVA

Una sa lahat, ako’y nagpapasalamat sa
kaunting panahon na inilagi ko, sa isang
taon at walong buwan pong pamamalagi ko
rito. Kahit po ako’y pumalit lamang sa aking
ama ay minahal ninyo rin ako at nakasama
ko kayo nang maayos. Marami akong
natutunan, especially kay Kuya Toti. Mamimiss ko kayong lahat at saka po kay Vice,
thank you po. Sa aking mga kasamang
Board
Member,
maraming-maraming
salamat. At sana hindi pa ito ang huli,
magkikita-kita pa rin tayo. Iyon lang at
isang magandang hapon sa inyong lahat.

BOKAL JONJON DELOS SANTOS
Ilang buwan lang, Vice, nandito na ako ulit.
Tatanungin ko talaga si Bokal Buko kung
puede kong palitan iyong tiyahin ko. Pero
akin po ang pasasalamat, siempre po sa
Sangguniang Staff, magmula po kay Sec.
Ua, sa mga Staff ninyo dahil alam naman ng
lahat, nag-umpisa ho akong Bokal, wala po
talaga akong alam.
Nakita ko po iyong mga kasama ko rito
kung papaano po nila ako tinulungan,
ginabayan, tinuruan, higit lalo po iyong
Fermin, iyong Castro at iyong Sarmiento.
Diyan ho ako naging malapit.Siyempre pag
may problema, kay Bokal Buko at kay
Bokal Monet.
Thank you po sa lahat, Bokal Ayee, Bokal
Allan, kay Kuya Toti. Sandali na lang
naman ho iyon. Isang term na lang naman
malay ninyo bumalik. Pero kung hindi ho,

BOKAL KING SARMIENTO
Isang karangalan po ang makapagserbisyo
ng fifteen (15) years na rin po. Nag-umpisa
bilang Konsehal nang dalawang termino na
ngayon nasa 9th year na nang pagiging
Provincial Board Member. Naging bahagi
ng 6th, 7th and 8th Sangguniang
Panlalawigan, na kung saan ay taus-puso po
tayong nagpapasalamat sa lahat po ng ating
mga nakasama, nakatulong upang atin pong
harapin ang iba’t-ibang responsibilidad, mga
gawain, lalo’t higit para sa kalakasan ng
ating mamamayang Bulakenyo.
Nais ko pong pasalamatan mula sa ating
Governor’s Office, sa bawat departamento,
sa pangunguna ng ating mga Department
Heads, most especially po iyong dalawang
Komite na akin pong hinawakan, ang
Committee on Health and the Committee on
Social Services. Ganundin sa ating
Sanggunian, sa pangunguna ni Sec. Ua, sa
bawat isa na talaga namang very patient po
sa mga Bokal kahit na alam natin na ang
mga Bokal ay paminsan-minsan ay makulit
at talagang napakahirap i-organize ang ating
mga kasamahan din.
Nais ko pong pasalamatan lalo’t higit po,
kasama po ang aking pamilya, sa aking Staff
na sina Raggie, Lito, Cel, kay Tonton, sa
kanilang lahat dahil sa simula’t simula po ay
nag-umpisa na po tayo ay kasama na po
natin hanggang sa ngayon po na ilang araw
na lang ay matatapos na po ang pagiging
public servant po natin.
Ganunpaman, sabi nga ni Bokal Jonjon, ay
hindi po natin masasabi kung gugustuhin po
ng Panginoon na muli tayong maglingkod.
Ang atin pong paglilingkod sa simula’t
simula pa lamang ay alam po natin na
politics will come and go.
P. 6
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SUMMARY OF ACCOMPLISHMENT
8th Sangguniang Panlalawigan
(July 1, 2013 – June 30, 2016)
2013

2014

2015

2016

(Jul – Dec)

(Jan – Dec)

(Jan – Dec)

(Jan – Jun)

Total

A. Number of Sessions Held
1.

Regular

19

38

32

16

105

2.

Special/Inaugural

5

2

1

2

10

24

40

33

18

115

1. Provincial Resolutions

105

186

145

50

486

2. Provincial Ordinances

8

7

14

5

34

3. Mun./City Resolutions (reviewed)

17

31

69

22

139

4. Mun./City Ordinances (reviewed)

53

150

177

57

437

183

374

405

134

1,096

1. Committee Meetings

154

347

466

113

1,080

2. Public Hearings

60

121

77

8

266

1. Broadcast of SP Radio Program “SP Files” every Wednesday

21

36

42

23

122

2. Printing of SP Quarterly Newsletter “Legislative Digest”

2

4

4

2

12

3. Maintenance/Updating of SP Web

*

*

*

*

4. Conduct of Gawad Galing Sanggunian (GGS) Project

-

-

1

-

TOTAL

B. Number of Resolutions/Ordinances Enacted

TOTAL

C. Number of Committee Meetings/ Public Hearings Conducted

TOTAL

D. Special Programs/Projects

* - continuing

MAKINIG AT MAKISANGKOT!
sa Radio Program ng Sangguniang Panlalawigan na:

“SP Files”
Mapapakinggan tuwing araw ng MIYERKULES, ika-8:309:30 ng umaga sa himpilan ng Radyo Bulacan, 95.9fm sa
talapihitan ng inyong mga radyo.
Hosted by Sec. Ma. Perpetua “Ua” R. Santos, Mr. Renato
Francisco & Mr. Anthony Amizona.
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9 SP Darating Na!
Sa darating na Hulyo 1, 2016, ay isisilang at papailanlang
ang Ika-9 na Sangguniang Panlalawigan upang
ipagpatuloy ang gawain ng pagbabatas, at pagpapatuloy ng
tungkulin ng lehislaturang sangay bilang kabalikat ng
ehekutibo at hudikatura sa pagtataguyod ng makabuluhang
paglilingkod sa pamayanan.
th

Ang mga bubuo sa 9 SP ay kumbinasyon ng karanasan at
kabataan at ng kaalaman at kasanayan na kanilang
magiging sandigan tungo sa makabuluhan at mabungang
paggaanap ng tungkulin bilang lehislaturang sangay ng
Pamahalaang Panlalawigan.
Pangungunahan pa rin ito ng masipag at mahusay na
Pangalawang Punong Lalawigan Daniel R. Fernando, na
ngayon ay nasa kanyang ikatlong termino na. Makakasama
niya ang mga sumusunod na kagawad:
Unang Distrito: Bokal Therese Cheryll B. Ople, Bokal Felix
V. Ople, kapwa third termers na, at ang baguhang si Bokal
Allan P. Andan.
Ikalawang Distrito: Bokal Enrique V. Dela Cruz, Jr., third
termer na, at Bokal Ma. Lourdes H. Posadas, first termer.
Ikatlong Distrito: Bokal Rino S. Castro, third termer, at
Bokal Emelita I. Viceo, first termer.
Ikaapat na Distrito: Bokal Alexis C. Castro, first termer,
Bokal Allan Ray A. Baluyut, second termer at Bokal Perlita
A. Delos Santos, first termer.
Ex-Officio Members: Bokal Josef Andrew T. Mendoza,
pangulo ng Philippine Councilors League (PCL)-Bulacan
Chapter at Bokal Mark Cholo I. Violago, pangulo ng Liga ng
mga Barangay.
Sa darating na Hulyo 7, 2016 ay idaraos ang Pasinayang
th
Pagpupulong (Inaugural Session) ng 9 SP sa Bulwagang
Senador Benigno S. Aquino, Jr. na katatampukan ng “State
of the Province Address” o SOPA ng Punong Lalawigan
Wilhelmino M. Sy-Alvarado.

Mensahe ng Pamamaalam…
Pero iyon pong ating naitanim, iyon pong ating nagawa, iyon
pong ating naiambag lalo’t higit para sa ating mga kababayan,
iyon ang mananatili para po sa ating mga kababayan, lalo’t higit
sa ating lalawigan.
Kaya’t sa inyo pong lahat, maraming-maraming salamat.
Mabuhay po ang Sangguniang Panlalawigan. At ang advice ko po
sa mga kasamahan, napakaikli lang ng nine years. Kaya sana,
pagtulung-tulungan natin at asahan po ninyo na kasama po ninyo
ang inyong lingkod. Magandang-magandang hapon. Mabuhay po
ang Lalawigan ng Bulacan.

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

