
SAN FERNANDO, 
BIDA SA CHINA

•Pagbisita ni Mayor EdSa sa Xiamen, naging matagumpay!

KInIlala ang galing ng 
mga Fernandino nang ibin-
ida ng Siyudad San Fernan-
do ang tanyag na higanteng 
parol na tampok sa Xiamen 
International Lantern Fes-
tival na ginanap sa China 
noong unang linggo ng Pe-
brero.

Ang cultural at trade 
mission na pinangunahan 
ni Mayor Edwin D. Santia-
go ay naging matagumpay 
sapagkat nabuksan ang 
maraming oportunidad 

para sa mga Fernandino 
pagdating sa larangan ng 
kalakalan at kultura. 

“Nais nating mabuksan 
ang maraming oportuni-
dad lalo na sa pagpapal-
akas ng ating relasyon sa 
ating mga karatig-bansa sa 
Asya,” sabi ni Mayor EdSa 
sa kanyang pakikipag-usap 
sa Chinese community sa 
pamamagitan ng Foreign 
Affairs Office ng Konsula-
do at sa pamunuan ng mga 
establisyimento doon gaya 

ng SM at Robinsons. 
Sinalubong ni Zhang 

Jianhua, Vice Chair ng Mu-
nicipal People’s Association 
of Friendship with Foreign 
Countries ang delegasyon 
mula sa San Fernando.

“Gusto natin matuto 
sa isa’t-isa,” ani Zinhua 
habang nakikipag-palitan 
ng mga pananaw kay May-
or EdSA ukol sa public-pri-
vate partnership. 

Masaya naman si Consul 
General Julius Ceasar Flores 

dahil naging matagumpay 
ang naging trade and cul-
tural mission ng San Fer-
nando sa Xiamen.

“Kasama ito sa ating ‘di-
plomacy efforts’ kaya’t na-
gagalak ako sa pagdating 
ng delegasyon mula sa San 
Fernando,” sabi ni Consul 
General Flores.

Ibinida ng Siyudad sa 
Xiamen International Lan-
tern Festival ang 20-talam-
pakang parol na gawa ng 

ang Honolulu 
sa Hawaii, United 
States ay pormal 
nang idineklarang 
“sister city” ng San 
Fernando. Dumat-
ing mismo si Ho-
nolulu Mayor Kirk 
Caldwell upang 
tanggapin ang res-
olusyon mula sa al-
dkalde ng Siyudad 
na si Mayor Edwin 
D. Santiago at sa 
Sangguniang Pan-
lungsod. Kasabay 
nito, iginawad din 
kina Mayor Cald-
well at Consul Gen-
eral ng Pilpinas sa 
Hawaii na si Julius 
Torres ang titulong 
“Distinguished Ad-
opted Son.”

“Dahil dito, mas 
magiging matibay 
ang relasyon natin 

sa Hawaii lalo na 
sa mga Pilipinong 
nakatira doon,” 
sabi ni Mayor EdSa 
noong bumisita 
nag delegasyon ng 
24th Trade Mis-
sion of the Filipino 
Chamber of Com-
merce in Hawaii 
(FCCH) na nataon 
naman sa selebra-
syon ng ika-13 an-
ibersaryo ng pga-
ka-siyudad ng San 
Fernando. 

Ayon kay 
Vice-Mayor Laza-
tin, lubos ang 
kanyang galak sa 
pagkakaibigan, re-
speto, kooperasyon 
at pagkilalang ib-
inigay ng Honolulu 
nang bumisita ang 
delegasyon ng San 
Fernando doon.

sa KagustuHan ni Mayor 
Edwin D. Santiago na maging 
“green city” ang San Fernando, 
minabuti niyang bisitahin ang 
sakahan ng dating Senador 
Kiko Pangilinan sa Alfonso, 
Cavite noong ika-25 ng Pebrero.

Ang Sweet Spring Country 
Farm na pag-aari ng dating 
senador ay may iba’t-ibang uri 
ng gulay at mga halamang pi-
nalaki gamit ang mga natural 
na pataba at hindi gumagamit 
ng anumang kemikal.

“Inaanyayahan ko ang mga 
Fernandino na piliing mabu-
ti ang kinakain dahil alam 
naman natin na ang kalusugan 
ay kayamanan,” sabi ni Mayor 
EdSa.

Ikinuwento ng dating 
senador na nagtapos sa Uniber-
sidad ng Pilipinas at ginawaran 

Honolulu at
San Fernando, 
‘sister cities’ na!

FERNANDINO ACCESS CARD,
INILUNSAD NA!

Mayor EdSa, 
isinusulong 
ang organic 

farming
•Sakahan ni dating

Sen. Pangilinan, napiling 
modelo ng San Fernando
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KalaKIP ang “E-gover-
nance” agenda ni Mayor 
Edwin D. Santiago, simu-
la Pebrero ay maaari nang 
makakuha ang bawat resi-
dente ng Siyudad San Fer-
nando ng tinatawag na 
“all-in-one” access card o 

mas kilala bilang baran-
gay-based Fernandino ac-
cess card.

Ang paglulunsad, bilang 
parte ng selebrasyon ng 
Kaganapan 2014, ay pinan-
gunahan ni Mayor EdSa at 
Vice Mayor Jimmy T. Laza-

tin na mismong nanguna sa 
pagtubos ng kanilang Fer-
nandino access card. 

“Bilang alkalde ng Siyu-
dad San Fernando, marapat 
lamang na bigyan ko kayo, 
mga Fernandino, ng kati-

EDSA SA TSINA. Nagtalumpati si 
Mayor EdSa bago ang pagpapa-ilaw 
sa higanteng parol sa Xiamen Inter-
national Lantern Festival

INSTANT. Si Mayor EdSa at Vice Mayor Jimmy hawak ang bagong Fernandino Access 
Card na maaaring makuha sa loob lamang ng limang minuto.

accESS carD.../PaHina 5
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Message of the Vice Mayor
Sa Siyudad ng San Fernando, 

Fernandino ing Mumuna, Fernandino 
ing Manimuna (Fernandino Firts) sa 
pagbibigay ng serbisyo publiko. 

Nais nito na palawakin ang 
paninilbihan sa pamamagitan ng 
pagpapakilala sa mga Fernandino at 
produkto ng San Fernando hindi laman 
sa loob ng bansa kung hindi maging sa 
buong mundo.  

Muli nating pinatunayan na ang 
mga Fernandino ay may likas na ma-
likhain at magaling sa pamamagitan 
ng pagpapadala at pagpapkita ng ating 
mga  Parul Sampernandu sa Honolulu, 
Hawaii na sinundan naman agad sa 
Xiamen sa China. Kasama ni Coun. 

Harvey Quiwa ay personal kaming 
dumalo sa pangalawang Parol Festival 
sa Hawaii na naging daan para mai-
pakita hindi lamang ang ating pinag-

mamalaking Parul kundi maging ng 
ating kultura. Dahil dito nabigyan tayo 
ng pagkakataong tanggapin ang Trade 
Mission mula Honolulu tungo sa ating 
siyudad. Ito ay  pinangunahan ng Al-
kalde mismo ng Honolulu na si Mayor 
Kirk Caldwell at Consul General Torres.

Dahil sa sunud – sunod  na kagana-
pang ito para sa Siyudad, ang Sanggu-
niang Panlungsod ay lalung ngsisipag 
at nagsisikap para sa serbisyo publiko. 

Sa 5th Sangguniang Panlungsod, 
sa paglipas ng mga araw, kayo po ay 
makakaasa ng mga makabuluhan at 
kapakipakinabang na mga ordinansa 
at resolusyon para sa mga Fernandino.

Kasabay ng pag-unlad at pangu-
nguna ng Lungsod at mg kanyang 
mga nasasakupan, tugon ng inyong 
abang konseho ay ang pagseserbisyung 
tunay!
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Ngayong buwan ng Marso ay kinikilala natin ang 
dalawang mahahalagang sektor sa San Fernando – ang 
mga kabataan at ang mga kababaihan. 

Sa mga Fernandinong magtatapos ngayong taon, 
dumating na ang araw ng pag-ani ng inyong pagsa-
sakripisyo, kayo’y magsaya at magalak, dahil matata-
masa na ninyo ang bunga ng inyong pag-susumikap.

Akin ding ipinapaabot ang pasasalamat sa mga ma-
gulang at guro, sa pagbibigay nila ng walang katumbas 
na pagmamahal sating mga kabataan, upang maging 
mas matibay ang kanilang pundasyon at pamamahal 
nila sa ating inang bayan. 

Sama-sama tayong mangarap para sa magandang 
kinabukasan ng ating mga kabataan at para sa ating 
pinakamamahal na siyudad dahil Fernandino ang una 

Fernandino ang mangunguna.

Asahan din ninyo ang pantay na pagtingin at pag-
trato sa mga kababaihan sa Siyudad ng San Fernando. 
Patuloy nating kinikilala ang kanilangang kagalingan 
sa iba’t-ibang larangan.

Naglunsad tayo ng mga programa para sa mga ka-
babaihan upang mas maramdaman nila ang pagpapa-
halaga sa kanila ng pamahalaang lungsod. 

Muli, maraming salamat sa pagsuporta sa mga pro-
grama ng Siyudad na nakalaan para sa iba’t-ibang sek-
tor ng ating komunidad. Tayo’y magkaisa tungo sa pag-
papaunlad ng ating minamahal na Siyudad.

Fernandino ing mumuna, Fernandino ing manimu-
na!

Kumuha na
ng bagong 
Fernandino
Access Card

PARA SA ILANG KAALAMAN
TUNGKOL SA FERNANDINO

ACCESS CARD 
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Kasabay ng ika-13 aniber-
saryo ng pagiging lungsod ng 
San Fernando, idinaos ang 
isang Clean Up Drive upang 
lalong maiangat ang kama-
layan ng mga Fernandino sa 
importansiya ng isang malinis 
na pamayanan at kapaligiran. 
Pinagunahan ni Vice Mayor 
Jimmy Lazatin at KAGANA-
PAN co-chairperson Gil Pa-
mandanan ang aktibidad. Sa 
kanyang talumpati, pinasala-
matan niya ang mga kalahok 
dahil sa aktibong pagsali sa 
paglilinis. Pinuri din niya si 
Mayor Edwin Santiago dahil 
sa pagsuporta nito sa mga 
programang pangkalikasan 
sa pamamagitan ng pagsali 
nito sa mga pinagtotoonan ng 
pansin ng kanyang adminis-
trasyon.

Bilang panghuli, sinabi niya 
na ingatan natin ang kapaligi-
ran hindi lamang kapag may 
programa ang pamahalaan 
ngunit lalo na sa ating mga 
sariling bahay sa pamamag-
itan ng reducing, recycling, 
pagtatanim ng mga puno,at 
pagbibigay ng babala sa mga 
taong naninigarilyo.

 Iba’t ibang sektor ng pa-
mayanan ang naki-isa sa ak-
tibidad na ito. Pinagtuonan ng 
pansin sa paglilinis ang mga 
daang pambarangay at mga 
ilog at estero.

 Ang paggamit ng te-
knolohiya at industriya ang 
nagpapataas ng polusyon sa 
pamayanan. Sinabi ni Mayor 
Edwin Santiago na “ang paglil-
inis ng kapaligiran ay isang 
importanteng aspeto ng ating 
pamumuhay. Siguraduhin 
sana natin ang kalinisan na ito 
para sa ating mga anak.” Ang 
polusyon sa tubig at basura 
ang dalwang pangunahing 
dahilan ng pagkasira ng ka-
likasan.

Isang aRaW ng pagtatagubi-
lin ang isinagawa para sa mga 
Punong Barangay at bagong ta-
lagang Barangay Tanod sa Mini 
Convention ng Heroes Hall. Sa 
pangunguna ng Department of 
Interior and Local Government,  
ang pagtitipon ay naglalayong 
imulat sa kanila ang kanilang 
tungkulin upang maging mas 
kapaki-pakinabang ang kanil-
ang gagawin sa kanilang lugra. 

Lahat ng 35 barangay ng Siyu-
dad San Fernando ay hinati sa 
talong pulutong at ipinamahagi 
sa mga  petsang ito, Pebrero 18, 
20 at 24, 2014.

 Ilan sa mga paksang pina-
gusapan ay ang mga sumusu-
nod:  Enforcement of R.A. 
9003, Importance of Disaster 
Preparedness, Basic Techniques 
and Standards During Fire Op-
eration, Crime Scene Preserva-

tion and Intelligence Gathering, 
Basic Traffic Rules and Regula-
tions, at Citizen’s Arrest.

 Pinasalamatan ni Mayor Ed-
win Santiago ang mga kalahok. 
Inanyayahan niya ang mga ito 
upang lalong pag-ibayuhin ang 
kanilang serbisyo para sa ika 
bubuti ng pamayanan. Dumalo 
din sa seminar sina Vice Mayor 
Jimmy Lazatina at Konsehala 
Angie Hizon.

Paglilinis ng 
kapaligiran, 
tampok sa 
Kaganapan 
2014

Barangay Tanod Orientation

SAN FERNANDO TEACHER’S DAY

KALINISAN NG
KAPALIGIRAN. 

Kasama ng gobyerno 
ang pribadong sektor 

sa paglilinis ng mga 
kalsada sa San Fernando.

KASANGGA NI EDSA. Inarmasan ang mga bagong barangay offi  cials ng kasanayan at kaalaman ukol sa mabuting pamamahala upang 
mas maging episyente ang mga serbisyo sa 35 barangays ng Siyudad.

SAN FERNANDO TEACHER’S DAY

Mayor EdSa, nagbigay saya sa mga guro
DINALUHAN ni Mayor Edwin D. Santiago ang 
Department of Education Region III Division of 
San Fernando 2014 Teacher’s Day para sa mga 
guro mula sa pangpribado at pangpublikong 
mga paaralan ng Siyudad San Fernando sa Ocean 
Adventure, Subic Bay.

Sa pangunguna ni Mayor EdSa, kasama sina 
Vice Mayor Jimmy T. Lazatin at Kaganapan 2014 
Chairperson Ceferino Pamintuan, ginawaran ng Cer-
tifi cate of Appreciation ang mga most outstanding 
teachers, teacher retirees at teacher heroes.

“Nais kong iparating ang aking taos pusong 
pagpapahalaga sa ating mga guro noon at ngay-
on. Kaya naman ang araw na ito ay pinaghandaan 
para lamang sa inyo,” saad ni Mayor EdSa.

Ang buong araw na selebrasyon ay nagbigay 
pugay din sa mga gurong naging hostage sa 
panahon ng lokal na eleksyon sa San Fernando 
Municipal Hall noong Enero 30, 1980.

“Sa nakalipas na 34 taon, isa ako sa mga 
gurong pinilit palitan ang boto ng kapwa kong 
mamamayan upang maging pabor ito sa diktador 
noong panahong iyon. At ngayon nandirito ako sa 
inyong harapan upang ipagmalaki at ibahagi na 
ako’y nanatiling tapat sa San Fernando,” kwento ni 
Teresita Tablante, isang teacher hero. “Bilang isang 
Fernandino, hinihikayat ko ang mga guro na patu-
loy kayong maging marangal sa boto ng eleksyon 
kahit ano pa ang kapalit,” dagdag pa niya.

Sa ngalan ng lahat ng mga guro sa siyudad, 

buong galak na pinasalamatan ng Schools Division 
Superintendent na si Dr. Esperanza Laya sina 
Mayor EdSa at Vice Mayor Lazatin sa pagbigay ng 
kanilang suporta sa Teacher’s Day.

“Hindi ganoon ka-importante ang araw na ito 
kung wala ang presensya ng ating alkalde at bise 
alkalde. Para naman sa mga guro, nawa’y patuloy 
tayong magkaisa at Happy Teacher’s Day sa ating 
lahat,” saad niya.

Umaabot sa bilang na 2,300 ang mga guro 
mula Siyudad San Fernando na nakisaya sa mga 
aktibidades na inorganisa at espesyal lamang 
para sa kanila. May raffl  e draw din, music band at 
handog na pananghalian ang kanilang selebra-
syon. (CIO)
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Isang daan at dalawam-
put tatlong pares na mag-
kasintahan ang nagpalitan 
ng wedding vows noong 
Araw ng mga Puso, Pebre-
ro 14, sa Mini Convention, 
Heroes Hall bilang parte ng 
selebrasyon ng Kaganapan 
2014.

Kaakibat ang City Gov-
ernment of San Fernando at 
PAG-IBIG Fund San Fernan-
do Branch, pinamunuan ni 
Mayor Edwin D. Santiago 
ang pag-iisang dibdib ng 
mga magkasintahan sa 
mass wedding o ang tina-
tawag na “Kasalang Balen.”

“Perpektong araw at 
panahon ang Valentine’s 
Day para sa mga magkasin-

tahan upang magpakasal. 
Bilang kinatawan ng City 
Government of San Fer-
nando, nagpapasalamat 
ako sa PAG-IBIG Fund sa 
pagtulong sa Siyudad San 
Fernando upang bigyang 
pagkakataon ang mga nag-
nais magpakasal,” saad ni 
Mayor EdSa.

Sponsor din ang City 
Government of San Fernan-
do sa screening at pre-mar-
riage counseling ng mga 
magkasintahan bago ang 
kanilang kasal. Samantala, 
ang mga bulaklak, tokens, 
singsing, gastusin sa recep-
tion, cakes at photo booth 
sa mismong araw ng kasal 
ay nagmula naman sa PAG-

IBIG Fund.
Ang lokal na mass wed-

ding o tinermino rin bilang 
“Libreng Kasal sa Daang-
daang Magkasintahan” 
ay inisyatibo ng PAG-IBIG 
Fund sa pamumuno ng 
kanilang Vice President for 
North Luzon Pedro Darauay 
at Area Head Jocelyn Re-
tuya.

Isang dosenang pangk-
abuhayan showcase at ap-
pliances ang ipinamigay sa 
raffle draw na laan lamang 
sa mga bagong kasal. Sa na-
tional draw naman ay nag-
karoon ng tsansang maka-
kuha ang rehistradong 
magkasintahan ng libreng 
bahay at lupa.

sa nagdaang Multi-Sec-
toral Assembly ay binig-
yang-diin ni Mayor Edwin 
D. Santiago na ang tunay na 
pinagyayamanang lakas ng 
kanyang mabuting pama-
mahala ay ang walang patid 
na suporta at paniniwala sa 
kanya ng mga Fernandino.

“Unang una, binabati 
ko ang mga Fernandino sa 
ating 13th cityhood anniver-
sary! Nawa’y magpatuloy 
tayong magkaisa para mas 
maging progresibo ang Si-
yudad San Fernando,” saad 
ni Mayor EdSa.

Napapabilang sa 
kanyang governance agen-
da, taimtim na sinabi ni 
Mayor EdSa na hindi ek-
slusibo kundi bukas para 
sa lahat ang pagbibigay ser-

bisyo sa bawat Fernandino.
“Ang ating siyudad ay 

nagsusumigaw ng maiging 
partisipasyon mula sa mga 
Fernandino dahil kapit-ka-
may tayo sa lakad na ito,” 
dagdag ng alkalde.

Bilang parte ng Kagana-
pan 2014, nagpakita ng su-
porta sa City Government 
of San Fernando sa pama-
magitan ng kanilang pagha-
yag ng sectoral responses 
ang mga kinatawan mula 
sa sektor ng Education, En-
vironmental Management, 
Transport, Communication 
& Infratracture, Trade In-
dustry & Economic Develop-
ment, Health, Public Safety 
& Order and Association of 
Barangay Captain. 

“Karapatan din natin na 

tayo ay marinig dahil parte 
tayo ng siyudad. At bilang 
isang MSGC, maaari tayong 
maging malaking parte ng 
kaunlaran at pagbabago,” 
saad ng Multi-Sectoral Gov-
ernance Council (MSGC) Ex-
ecutive Director na si Angelo 
David.

Dumalo rin sa pagtitipon 
ang mga kinatawan ng iba’t-
ibang sektor mula Associa-
tion of Barangay Captains 
and Kagawads, City depart-
ment heads, City Schools Di-
vision officials, Federation of 
Homeowners Association, 
transport groups, Muslim 
community, Junkshop asso-
ciation, Rotary Club of San 
Fernando, Youth officials, 
Fernandino cyclists, senior 
citizens at youth sector.

123 ‘I DO’ sa Araw
ng mga Puso

PAG-IBIG AT 
SIYUDAD. 
Magkaantabay 
ang Siyudad 
San Fernando at 
Pag-IBIG Fund 
sa Kasalan King 
Balen na ginanap 
sa Heroes Hall 
noong Araw ng 
mga Puso.

CSF, PATUNGO SA
MALUSOG NA SIYUDAD

Pribadong sektor, katuwang sa kaunlaran

sa tulong ng City 
Health Office ay nagbigay 
si Mayor Edwin D. Santi-
ago ng libreng bakuna sa 
tigdas, baiki at rubella o 
MMR para sa mga kabata-
ang anim na taon pababa. 
Tumulong sa pagpangasi-
wa nito ay ang mga health 
workers at nurses ng City 
Government of San Fer-
nando sa 35 barangays ng 
siyudad

“Isa sa mga nais ko 
ay ang pagkakaroon ng 
pangmatagalang pro-
grama laan lamang sa 
mga Fernandino. Gusto 
ko ay malulusog ang mga 
residente ng Siyudad San 
Fernando,” saad ni Mayor 
Edwin D. Santiago.

Kalakip ang “Effective 
Health Programs” gover-
nance agenda ni Mayor 
EdSa, ang libreng bakuna 
ay inumpisahan noong 
September 2013 at patu-
loy pa rin isinasagawa sa 

siyudad.
Noong nakaraang 2013 

ay may tala ang Siyudad 
San Fernando 

Sa loob ng 42,834 na 
kabataang Fernandino 
ay dalawa lamang ang 
naitalang nagkaroon ng 
tigdas noong nakaraang 
2013. At ngayong 2014 ay 
mas pagiibayuhin ng City 
Health Office o CHO ang 
pagsubaybay sa mga cases 
na ito.

Nakalinya ang pro-
gramang libreng bakuna 
sa Measles Elimination 
Phase ng pambansang 
gobyerno. Isa sa mga plano 
ng CHO ay ang paglulun-
sad ng “Bakuna sa Mall” 
kung saan ay 9 hanggang 
59 na taong gulang ang 
mga benepisyaryo.

Namigay din si Mayor 
EdSa ng libreng medical at 
dental mission, kung saan 
parte ito ng selebrasyon ng 
Kaganapan 2014.

LIBRENG SERBISYO-MEDIKAL. Patuloy ang pagbibigay ng mga li-
breng serbisyo sa lahat ng mga health centers ng San Fernando kagaya ng 
mga bakuna para sa mga bata.

AKTIBO. Si Mayor EdSa kasama ang Multi-Sectoral Governance Council (MSGC) na pinamumunuan ng kanilang 
Executive Director na si Angelo David.
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ZUMBA SA HILAGA. Nakiisa ang mga Fernandina sa Zumba Explosion na ginanap sa Hilaga (Paskuhan Village) upang 
maging modelo ng “healthy lifestyle” para sa mga taga San Fernando.

PRODUKTIBONG MAMAMAYAN. Naglunsad si Mayor EdSa ng mga proyektong pangkabuhayan kung saan mabibigyan ng karampa-
tang kasanayan at puhunan ang mga nais magbukas ng sariling negosyo.

Idinaos ang isang Zumba 
Festival sa Paskuhan Village 
para sa mga Fernandina bil-
ang bahagi ng isang buwang 
selebrasyon ng pagiging si-
yudad ng San Fernando. Sa 
pangunguna ng Gender and 
Development Division ng 
pamahalaang lungsod, ang 
aktibidad na ito ay naglalay-
ong pagibayuhin ang pag-
kakaisa ng mga kababaihan 
bilang isang sektor.

 Pinasalamatan ni May-
or Edwin Santiago ang mga 

nanguna sa programang ito 
dahil sinunsuportahan nila 
ang isa sa mga pangunah-
ing agenda ng kanyang pa-
nunugkulan, ang palakasin, 
pagkaisahin at iangat ang an-
tas ng mga kababaihan. Ang 
Zumba ay isang paraan para 
mapagkaisa sila. Sa pamam-
agitan ng mga gawaing ito, 
binabalangkas ng siyudad 
ang mga programang maka-
pagpapatibay ang pangkalu-
sugan, emosyonal, ispiritual, 
sikolohikal, sosyal at pang-

kalikasang aspeto ng mga 
Fernandino upang mapabuti 
ang kanilang pamumuhay.

 Mga Fernandina mula sa 
iba’t-ibang barangay ng san 
Fernando ang dumalo sa 
nasabing okasyon.

 Ang Zumba ay isang say-
aw na ginawa ng isang Co-
lombian dancer at choreog-
rapher na si Alberto Perez 
noong 1990’s.  Ang sayaw na 
ito ay pinaghalong hip-hop, 
soca, samba, salsa, meringue, 
mambo at martial arts.

IdInaos sa Siyudad 
San Fernando ang 
pulong ng  ika-14 Re-
gional Development 
Council. Ipinanga-
ko ni Mayor Edwin 
Santiago na ipagpa-
patuloy niya ang pa-
kikipagtulungan sa 
lahat ng sector upang 
mapalago ang ka-
buhayan sa Gitnang 
Luzon.

 “Ang aking ad-
ministrasyon ay 
nakikiisa sa RDC sa 
hangaring gawing 
progresibo ang San 
Fernando,” wika ng 
mayor.

Bilang sentro ng 
kalakalan, mithiin 
palagi ng San Fer-
nando na maabot 
ang mga pangangail-
angan ng lipunan. 
“Makakamit natin ito 
sa pamamagitan ng 
mabuting pamama-
hala,” ang idinagdag 
ng mayor.

 Binati ng Depart-
ment of Trade and 
Industry Regional 
Director Judith An-
geles ang siyudad 
sa pagiging ikatlo 
sa Local economic 
Development and 
Competitive Index 
sa buong Pilipinas. 
Noong nakaraang 

taon, nakamit din ng 
San Fernando ang 
ikatlong gantimpala 
bilang Most Compet-
itive City in the Phil-
ippines.

 Ang ikalawang 
kabuuang pulong na 
ito ng RDC na pina-
munuuan ng Nation-
al Economic Devel-
opment Authority 
(NEDA) ay tumalakay 
din sa mga proyek-
tong natupad noong 
2013 at mga bagong 
plano para sa darat-
ing na taon.

 Mag pangunahing 
opisyales ng gobyer-
no at pribadong sec-
tor ng rehiyon ang 
dumalo sa pulong.

 Si NEDA Region-
al Director and RDC 
Vice Chairman Sev-
erino C. Santos ang 
nanguna sa pulong 
na may layunin na 
gawing progresibo 
ang mga bayan at si-
yudad.

 Isinama din sa 
mga tinalakay ang 
Pantawid Pamilyang 
Pilipino (4Ps), ang pa-
kikisangkot ng mga 
mag-aaral sa lipunan 
at ang pagsama sa 
values formation sa 
curriculum ng mga 
paaralan.

Kasabay ng ika-13 annibersaryo 
ng Siyudad San Fernando, isang 
buong araw ang ang itinalaga upa-
ng itanghal ang importansya ng 
kalakalang pangkabuhayan ng 
siyudad. Maraming mga aktibidad 
ang binalangkas para mapasaya at 
mapaunlad ang araw na ito.

Itinaguyid ni Mayor Edwin 
Santiago ang kaganapang ito sa 
pamamagitan ng paghihikayat sa 
mga kalahok na makisangkot sa 
mga programang pangkabuhayan 
ng siyudad upang mapalabong 
pa ang kanliang pamumuhay. 
Sa kanyang talumpati, pinasala-
matan niya ang iba’t-ibang ahen-
siyang pampubliko at pribado sa 
pakikipagtulungan nila sa pamha-
laang lungsod upang maibsan ang 
kahirapan sa pamamagitan ng 

mga programang maka-mahirap.
Wika niya, “responsibildad 

kong bigyan kayo ng pagkakataon 
na maiangat ang antas ng inyong 
pamumuhay upang makamit 
natin an gating ating mithiin na 
maging progresibo ang San Fer-
nando.”

Ang S3TAR o Sari-sari Store pro-
gram ay inilunsad din kasabay ng 
paglagda sa isang Memorandum of 
Agreement sa pagitan ng pamaha-
laang panlungsod na kinakatawan 
ng mayor, Vice Mayor Jimmy Laza-
tin, City Administrator Fernando 
Limbitco, TESDA’s Provincial Di-
rector Benhur Banigued, at mga ki-
natawan ng mga unang barangay 
na makikinabang sa programa 
(san Jose, Sta. Lucia at Magliman). 
Itinaghal din sa programa ang 

mga gawang produkto galling sa 
balat ng mais ng mga maybahay sa 
Bgry. San Jose.

Samantala, iba’t-ibang produk-
to na galling sa iba’t-ibang baran-
gay ng san Fernando ang itinitinda 
sa labas ng city hall. 

Isang Job Fair din ang idinaos 
upang mabigyang pansin din ang 
mga kababayan na walang traba-
ho at mabigyan ng pagkakataon 
na makahanap.

Ang Livelihood Day ng taong ito 
ay isang halimbawa kung gaano 
na kalayo ang narrating at mar-
arating ng San Fernando. Isa ito 
sa mga dahilan ng pamumuno 
ni Mayor Edwin Santiago kaya 
itinampok din niya sa kanyang 
pamamahala ang pagpapalago ng 
pangkabuhayng aspeto.

Mga Fernandina, bumida sa Zumba

San Fernando,
patuloy ang pakikiisa 

sa Central Luzon

Proyektong Pangkabuhayan, handog
ni Mayor EdSa sa mga Fernandino

organic farming... mULa Sa PaHina 1

accESS carDS...mULa Sa PaHina 1

yakan na kayo ang nangunguna sa 
aking mga prayoridad. Kaya naman 
ibinababa natin ang Fernandino access 
card sa 35 barangays upang maging 
kapaki-pakinabang ito sa inyo,” saad ni 
Mayor EdSa.

Ang mga nagnanais kumuha ng ID-
type card ay kailangan lamang magsu-
mite ng clearance mula sa kani-kanil-
ang barangay.

Sa loob lamang ng limang minuto ay 
makakatubos na ng Fernandino access 
card na maaaring i-”renew” kada taon. 

Ang mga kabilang sa Pantawid Pam-
ilyang Pilipino Program o PPPP ang 
nangunguna sa mga benepisyaryong 
pangangasiwaan ng madali at mabilis 
na pagbibigay serbisyo sa bawat resi-
dente ng Siyudad San Fernando.

ng master’s degree ng Harvard Universi-
ty, ang sikreto kung papaano napapaya-
bong ang kanyang sakahan.

“Binibisita ko ang aking farm tatlong 
beses sa isang buwan dahil may panini-
wala tayo na ang bakas ng mga paa ng 
may-ari ang pinakamainam na pataba 
sa lupa,” sabi ni Pangilinan.

Napag-usapan din nina Pangilinan 
at Mayor EdSa ang tungkol sa Organic 
Trading Post sa San Fernando na siyang 
magiging daan upang maitinda ang 
mga produktong organiko.

“Gusto natin sa San Fernando ay 
walang nagugutom kaya’t sisiguraduhin 
natin na may pagkain sa bawat ha-
pag-kainan ang mga Fernandino,” dag-
dag ni Mayor EdSa.

Kasama sa delegasyon na pumunta 
sa Cavite ang mga pinuno ng departa-
mento ng agrikultura, kalusugan, at ka-
likasan. (CIO)
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pSigning of the 
Memorandum of 
Agreement with 
San Fernando Mayor 
Edwin D. Santiago and 
Honolulu Mayor Kirk 
Caldwell

u Honolulu Mayor 
Caldwell declared 

Adopted Son of San 
Fernando

t Vice Mayor Lazatin 
receives a token of ap-
preciation from Mayor 
Caldwell

t Mayor 
Santiago 
presents a 
“Parul Sam-
pernandu” to 
Mayor Caldwell 
as a token of 
appreciation

u Delegates of the 
Flipino Foreign Trade 

Mission from Honolulu 
shows off their Fernan-

dino souvenirs – the 
City’s emblem made 
out of Mt. Pinatubo 

ashes.

Honolulu delegation welcomed by San Fernando’s Rondangklung Musical Ensemble

Minabuti rin ng Siyudad na kilala-
nin si Consul General Torres dahil sa 
kanyang inisyatibang itampok ang Parul 
Sampernandu sa Annual Parol Festival 
sa Hawaii sa loob ng dalawang magkasu-
nod na taon. 

A delegasyon mula sa Honolulu ay 
sinalubong din ng Pampanga Chamber 
of Commerce and Industry o PAMCHAM. 

“Tayo ay masaya dahil pinili tay ng 
isang first world city upang maging 
kasangga sa mga adhikain,” sabi ni May-
or Santiago.

Si Maria A. F. Entrata, pangulo ng 
FCCH, ay nagpahayag ng kanyang supor-
ta sa pagpapatibay ng relasyon ng Hawaii 
at Pilipinas lalo na sa larangan ng nego-
syo at kalakalan. 

Ang mga konsehal na sina Angie Hi-
zon, BJ Lagman, Tino Dizon, Harvey Qui-
wa, Jacklyn Calimlim, Noel Tulabut, Lito 
Ocampo at Nelson Lingat ay dumalo rin 
sa pagtitipon na ginawa sa Heroes Hall.

SiStEr citiES... mULa Sa PaHina 1

biDa Sa cHina... mULa Sa PaHina 1

San Fernando delegation at the Consulate General of the Philippines in Xiamen, China

pamilyang Quiwa mula sa Barangay Sta. Lu-
cia. Kasabay ang mga parol na gawa sa China 
ay nakipagsabayan ang Parul Sampernan-
du sa Xiamen Horticulture Garden Expo.

Bumisita din si Mayor EdSa at ang dele-
gasyon ng San Fernando sa iba’t-ibang busi-
ness establishments at pook-pangturista 
upang matuto sa kanilang mga “best prac-
tices.”

“Balang araw ay maaari ding maka-
pag-angkat ng mga produkto mula sa San 
Fernando na puwedeng ibenta dito sa Chi-
na,” sabi ni AJ Jarantilla na siyang tagapan-
gasiwa ng SM City Xiamen.

Ang limang araw na opisyal na pagbis-
ita ni Mayor EdSa ay punung-puno ng mga 
makabuluhang aktibidad na naglalayong 
mapagtibay ang ugnayan ng San Fernando 
sa Tsina. Kasama ni Mayor EdSa ang mga 
Konsehal na miyembro ng Sangguniang 
Panlungsod at ilang miyembro ng lokal na 
Filipino-Chinese Chamber of Commerce. 
(CIO)
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t  The Quiwa clan 
lantern-makers of the 
20-foot Parul Sam-
pernandu with Mayor 
Edwin Santiago and 
Consul General Julius 
Flores

The Quiwa clan lantern-makers of the 20-foot Parul Sampernandu with Mayor 
Edwin Santiago and Consul General Julius Flores

u Mayor Edwin San-
tiago presents a token 

to Xiamen’s Foreign 
Minister Jang Zinhua

biDa Sa cHina... mULa Sa PaHina 1

Spectators of the 
Xiamen International 

Lantern Festival watch 
the display of lights 
of the giant lantern 
from San Fernando, 

Pampanga

San Fernando delegation at the Consulate General of the Philippines in Xiamen, China

Mayor Edwin Santiago with SM Xiamen’s Filipino Officer-in-Charge AJ Jarantilla

Local and 
foreign tour-
ists enjoy the 
giant lantern 
exhibition at 
the Xiamen 
International 
Lantern 
Festival

pamilyang Quiwa mula sa Barangay Sta. Lu-
cia. Kasabay ang mga parol na gawa sa China 
ay nakipagsabayan ang Parul Sampernan-
du sa Xiamen Horticulture Garden Expo.

Bumisita din si Mayor EdSa at ang dele-
gasyon ng San Fernando sa iba’t-ibang busi-
ness establishments at pook-pangturista 
upang matuto sa kanilang mga “best prac-
tices.”

“Balang araw ay maaari ding maka-
pag-angkat ng mga produkto mula sa San 
Fernando na puwedeng ibenta dito sa Chi-
na,” sabi ni AJ Jarantilla na siyang tagapan-
gasiwa ng SM City Xiamen.

Ang limang araw na opisyal na pagbis-
ita ni Mayor EdSa ay punung-puno ng mga 
makabuluhang aktibidad na naglalayong 
mapagtibay ang ugnayan ng San Fernando 
sa Tsina. Kasama ni Mayor EdSa ang mga 
Konsehal na miyembro ng Sangguniang 
Panlungsod at ilang miyembro ng lokal na 
Filipino-Chinese Chamber of Commerce. 
(CIO)
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nagbIgay tulong ang 
Siyudad San Fernando 
sa Department of Public 
Works and Highways o 
DPWH sa trimming and 
earth balling ng mahig-
it 60 na puno sa MacAr-
thur Highway kung 
saan tinutugunan ang 
proyektong road wid-
ening ng Manila North 
Road o MNR.

“Pagdating sa pagpa-
pabuti ng ating kapaligi-
ran ay walang pagki-
kibit balikat dyan dahil 
gusto natin hands-on 
tayo. At sa paghahan-
da natin sa Asia Pacific 
Economic Cooperation 
(APEC) Summit sa 2015, 
ito’y isang magandang 
pagsulong ng magagan-
dang programa,” galak 

na saad ni Mayor Edwin 
D. Santiago.

Bago isinakatuparan 
ang proyektong road 
widening sa siyudad, 
ilang serye ng konsul-
tasyon ang isinagawa 
ng DPWH na dinaluhan 
ng mga stakeholders 
kasama ang Local Gov-
ernment Unit of San 
Fernando, Pampanga, 
Department of Environ-
ment and Natural Re-
sources Office (DENR), 
Pampanga Chamber 
of Commerce and In-
dustry (PAMCHAM) 
at Save the Trees Coa-
lition (STC). Pati mga 
opisyales ng mga ba-
rangay at paaralan ay 
dumalo rin sa nasabing 
konsultasyon.

Ang permit ay ini-
syu ng DENR kung saan 
inilipat sa bakanteng 
lote sa Barangay Malpit-
ic ang mga punong nais-
alba.

“Nagbigay permiso 
bago January 14 ang 
mga stakeholders na ip-
agpatuloy ang proyek-
tong ito. Nagpapas-
alamat kami sa Siyudad 
San Fernando sa pag-
bibigay tulong lalo na sa 
trapiko na dulot nito,” 
sabi ni DPWH Engr. Ar-
thur Piedra.

Noong nakaraang 
taon lamang ay nag-
patupad si Mayor EdSa 
ng pagtatanim ng mga 
punong fruit-bearing sa 
siyudad kabilang na rin 
ang Mt. Arayat. (CIO)

                

MMDA learns from CSF best practices
The Metro Manila Development Authority 
(MMDA) recently expressed their admiration to 
the City of San Fernando’s (CSF) best practices 
in ecological solid waste management during a 
whole-day benchmarking session on Wednesday.

 “I congratulate Mayor Edwin Santiago for his 
green endeavors because under his administra-
tion, I envision a brighter future in environmen-
tal protection,” Corazon Jimenez, General Manag-
er of MMDAsaid.

 The 20-member MMDA delegation is part of 
a study tour to capture the best practices of San 
Fernando in zero waste management. The group 
was assisted by the Mother Earth Foundation 
(MEF) Chairman Sonia Mendoza and the City En-

vironment and Natural Resources Office (CEN-
RO) head Engr. Anele David.

 “Because of what the City is doing, we can say 
that San Fernando is a model of what a habitable 
city is,” Jimenez added.

 A breakfast meeting hosted May-
or Edwin D. Santiago was attended by 
the MMDA team. This was followed by 
an on-site inspection of the Materials 
Recovery Facilities (MRFs) in barangay 
Maimpis and Pilar Village.

 It can be noted that CSF boosted its 
zero-waste campaign with the distri-
bution of 150 pedal-powered garbage 
collection carts in all 35 barangays. The 

city also boasts of its 50 functional MRFs and has 
recently been recognized by MEF as the first city 
in the Philippines to be 100 percent compliant 
in terms of establishing MRFs in all barangays. 
---CSF-CIO

TRIMMING AT EARTHBALLING. Ang 
mga puno sa MacArthur Highway ay ililipat 
sa isang bakanteng lote sa pamamagitan ng 
“earthballing” upang maisalba habang patu-
loy ang road-widening project.

MODELO NG MMDA. 
Ginawang modelo ng 

Metro Manila Development 
Authority ang San Fernando 
pagdating sa ecological solid 

waste management.

PAGSULONG NG ORGANIc FARMING. Isinusulong ni Mayor EdSa ang backyard gardening ang organic farming kaya’t 
malaki ang suporta niyang ibinibigay sa sektor ng agrikultura at pagsasaka.

PAG-ALAALA SA PEOPLE POwER. Pinangunahan ni Mayor EdSa 
ag pagsisindi ng Kandila ng Pagkakaisa bilang simbulo ng pag-alaala sa 
1986 EDSA People Power Revolution
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San Fernando Elected Mayors:
From Mando to EdSa

As part of its capacity-build-
ing activities, the San Fernando 
Rescue Unit (SAFRU) participated 
in a Transom Rescue Boat Han-
dling at Poblacion, Sto. Tomas 
sponsored by Disaster Emergency 
Search and Rescue (DESAR).

City Disaster Risk Reduction 
and Management (CDRRM) Offi-
cer Raymond Del Rosario joined 
his staff members during the 
whole-day exercise.

“As much as we don’t want to re-
call the destructible typhoons that 
hit our city, our 24/7 rescue team 
will not wait until something hap-
pens before we act. That is why we 
are conditioning ourselves for any 
emergencies needed by the city,” 
Del Rosario explained.

14 SAFRU staff members were 
trained by Olongapo CDRRM Op-
erations and Warning Section 

Chief Jeffrey Lapid and Pasig Red 
Training Center Rene Samar. 

Jeffrey Lapid taught the par-
ticipants on how to manipulate 
the inflatable rubber boat. Aside 
from basic paddling, the city’s 
delegation was also introduced to 
handling the fiber glass boat with 
outboard motor (OBM).

“As a trainor, I want to contrib-
ute on their months of prepara-
tions when it comes to whatever 
would happen in times of emer-
gency,” said Jeffrey Lapid.

The second batch of trainees 
also included selected person-
nel from different departments 
of the City Government of San 
Fernando. The program is in line 
with Mayor Edwin D. Santiago’s 
governance agenda focused on 
ensuring peace and order.

 ---CSF-CIO

HANDA SA BAHA. 
Tinuruan ang mga piling em-
pleyado ng City Hall sa boat 
handling bilang paghahanda 
sa mga posibleng sakuna.

Armando P. Biliwang (Mando) was a 
battle tested founder of the BSDU (Barangay 
Self-Defense Unit). He stood his ground 
against violence perpetrated by lawless 
elements whether ideological or otherwise. 
At his peak, Mayor Biliwang was the National 
President of Municipal Mayor’s League of the 
Philippines. He was a man about town. He 
also dabbed in fi lms as a producer, sometimes 
as an actor himself. He loved the nightlife. 
He was a tough fi sted mayor not unlike the 
management style of Duterte of Davao. Unlike 
other politicians who enrich themselves in 
offi  ce, Mando died a simple man.

The lawyer who graduated from the 
University of the Philippines succeeded 
Biliwang. Virgilio “Baby” Sanchez could out 
talk everyone. He is perceived to be an ora-
tor. He would charm the old folks by kissing 
their hands. He is gifted with the memory of 
an elephant. He can rattle off  the names of 
individuals without fail even from a crowd. 
He championed the propagation of the San 
Fernando parol which he endlessly promot-
ed. He died of a freak accident in China.

The lawyer from Lyceum University 
followed Sanchez to the mayoralty position. 
Appointed to the city government as 
offi  cer-in-charge, Paterno S. Guevarra (Pat) 

served immediately after the EDSA revolt. 
Known for his kindness, Pat is everyone’s 
friend. He has no air nor fanfare. Mayor 
Pat used to say in his campaign that he is a 
winner even solely in the fi rst letter of their 
surnames – Biliwang (Bronze), Sanchez (Sil-
ver) and Guevarra (Gold). Pat is in retirement 
but he is unselfi sh to those who seek the 
wisdom of his advice.

The doctor from University of Sto. Tomas 
edged Pat in a bitterly contested election. 
Reynaldo B. Aquino is a handsome, young 
fresh face who attracted the support of 
the idealistic Fernandinos. While in offi  ce, 
he garnered several “Galing Pook Awards” 
for the municipality. He presided in the 
transition--from the municipality to the 
onset of the city. He completed the three 
term allowed for the position after which 
he switched roles with Congressman Oscar 
S. Rodriguez (Oca) of the Third District of 
Pampanga.

Rodriguez was a hesitant mayor. It is a 
known secret that Oca has his eyes set at 
the capitol building. He was prevailed upon 
by his friends and supporters to launch his 
candidacy for mayor. He never regretted his 
choice. Rodriguez initiated several landmark 
projects. He skirted the controversial trans-

fer of the city hall by building an additional 
edifi ce in the Magdalena which he called 
Heroes Hall. He cleaned and refurbished the 
old public market. Sidewalk vendors were 
regulated. He involved the private sector 
in governance. He is credited to giving 
premium to education by building several 
integrated schools and a city college. Oca is 
a lawyer--a product of Harvardian Colleges 
and Far Eastern University.

Here comes EdSa--tsinelas ng masa. The 
mechanical engineer from Mapua Institute of 
Technology comes prepared. He waited for his 
turn. He was elected as councilor in 1986 and 
served the maximum limit of three terms. He 
was elected as vice-mayor in 2002 and served 
likewise the maximum limit of three terms. At 
the time that he presided as the offi  cer of the 
Sangguniang Panlungsod, EdSa steered the 
legislative body excellently and was declared 
a winner in regional and national competi-
tions. He envisions a city that is ran profes-
sionally with his motto of governance--“less 
is more.” The government should come only 
when the private sector dares not.

“We should return to the basics,” Edwin 
David Santiago outlines the spirit behind 
his administration. The engineer-mayor 
deserves our support, your support. 

By Atty. Atlee T. Viray

SAFRU READY
FOR FLOODS

Rescue Unit (SAFRU) participated 
in a Transom Rescue Boat Han-
dling at Poblacion, Sto. Tomas 
sponsored by Disaster Emergency 
Search and Rescue (DESAR).

City Disaster Risk Reduction 
and Management (CDRRM) Offi-
cer Raymond Del Rosario joined 
his staff members during the 
whole-day exercise.

“As much as we don’t want to re-
call the destructible typhoons that 
hit our city, our 24/7 rescue team 
will not wait until something hap-
pens before we act. That is why we 
are conditioning ourselves for any 
emergencies needed by the city,” 
Del Rosario explained.

14 SAFRU staff members were 
trained by Olongapo CDRRM Op-
erations and Warning Section 

No one has foreseen that the City of San Fernando, Pampanga 
would grow to what it is now.  I came to the city in 1974. The sitting 
mayor was an accountant, a protégée of businessman Quirino Yap.
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ANTI-TRUANCY LAW,
sinangayunan ng nakakarami

Bagong Council 
Hall para sa
mga Konsehal

Isa sa Mga isinusulong ng Sang-
guniang Panlungsod ay ang mung-
kahing pagbabawal sa mga elemen-
tary at high school na estudyante ng 
Siyudad San Fernando na pumasok 
sa mga malls, internet cafes at es-
tablisimento na nagsusuot ng uni-
porme tuwing araw ng pasok at oras 
ng klase.

Sinangayunan naman ito ng 

SM Malls sa Pampanga, lalo na ang 
SM City San Fernando Downtown. 
Ipinahayag ng SM Malls ang pag-
suporta sa nasabing ordinansa na 
pinamunuan ni City Councilor Com-
mittee on Education Noel Tulabut.

“Gusto kong pasalamatan ang SM 
Malls sa Pampanga sa patuloy na 
pagsuporta sa mga proyekto ng City 
Government of San Fernando,” saad 

ni Mayor Edwin D. Santiago na dum-
alo sa public hearing.

Mga guro, guidance counselors 
at ilang mga estudyante na dumalo 
rin sa public hearing ang sumanga-
yon sa tinatawag na “anti-truancy 
law.” Ang pagbabawal na ito ay para 
sa mga estudyanteng walang kasa-
mang magulang/guardian o permi-
so mula sa mga opisyales ng kanil-

ang paaralan.
Kinlaro naman ni Councilor Tu-

labut na hindi labag ang ordinan-
sang ito sa anumang karapatang 
pangtao.

“Ito ay para lamang protektahan 
ang bawat Fernandinong kabataan 
sa abuso. Para rin ito makadagdag 
sa seguridad ng bawat mag-aaral ng 
Siyudad San Fernando,” saad niya.

naKIIsa si Mayor Edwin D. 
Santiago sa blessing ng bagong 
opisina ng Sangguniang Pan-
lungsod at Council Hall na ngay-
on ay nasa sa Heroes Hall na.

Inimbitahan si Father Larry 
Miranda upang pangunahan 
ang blessing kasama sina Vice 
Mayor Jimmy T. Lazatin at City 
Councilors na nag-umpisa 

nang lumipat sa nasabing lu-
gar.

“Binigyan natin ng sari-sa-
riling opisina ang bawat coun-
cilor ng siyudad sa mas malu-
wang na lugar. Dito naman 
sa bagong city council hall ay 
doon gagawin ang kanilang 
session,” saad ni Mayor Edwin 
D. Santiago.

BAGONG BAHAY NG SANGGUNIAN.  
Pinangunahan ni Father Larry Miranda ang 
pagbendisyon sa bagong-gawang opisina 
at session hall ng ikalimang Sangguniang 
Panlungsod.

IwAS-SUNOG. Isang Fire Drill ang 
isinagawa ng Bureau of Fire Protection para 

sa mga estudyante ng City College of San 
Fernando. Ito ay kasama sa mga aktibi-

dades na nakalatag para sa Fire Prevention 
Month ngayong Marso.

PUBLIc HEARING. Pinangunahan ni Mayor EdSa ang 
isang “public hearing” ukol sa Anti-Truancy Law kung saan 

pinakinggan niya ang mga mungkahi mula sa mga guro, 
magulang at mga estudyante.
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ORDINANCES, LEGAL MATTERS AND 
QUASI-JUDICIAL • COMMITTEE ON PEACE 

AND ORDER, PUBLIC SAFETy

Hon. AYZEL MARI-GRAcE 
N. MAcALINO

CHAIRWOMAN; COMMITTEE ON HUMAN 
RIGHTS AND SOCIAL JUSTICE • 

COMMITTEE ON TRANSPORTATION AND 
COMMUNICATION

Hon. cELESTINO S. DIZON
CHAIRMAN: COMMITTEE ON HEALTH 

AND HEALTH SANITATION • 
COMMITTEE ON WAyS AND MEANS, 

LOCAL TAXATION AND REVENUE 
MEASURES

Hon. RALPH DANIEL
M. HENSON

CHAIRMAN; COMMITTEE ON RULES AND 
REGULATIONS AND MEMBERS’ •

COMMITTEE ON ENTERTAINMENT, 
GAMES AND AMUSEMENT

Hon. NELSON G. LINGAT
CHAIRMAN; COMMITTEE ON

APPROPRIATION, BUDGET AND FINANCE 
• COMMITTEE ON COOPERATIVES AND 

AGRICULTURE
 

Hon. JAcKLYN RAcHELLE 
G. cALIMLIM

CHAIRWOMAN; COMMITTEE ON
WOMEN AND FAMILY AFFAIRS • 

COMMITTEE ON SOCIAL WELFARE AND 
SENIOR CITIZENS’ AFFAIRS

Hon. NOEL T. TULABUT
CHAIRMAN; COMMITTEE ON 

EDUCATION, ARTS AND CULTURE • 
COMMITTEE ON PUBLIC WORKS

 

Hon. JOSELITO R. OcAMPO
CHAIRMAN; COMMITTEE ON GOOD 
GOVERNMENT, PUBLIC ETHICS AND
ACCOUNTABILITY • COMMITTEE ON 

TRADE AND INDUSTRy, MALL
OPERATIONS AND LABOR RELATIONS 




