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ANG KAPASIYl~nA~ r~·. NAG?~ ,/•: 'lAY NG ULAT NG LUPON NG HEALTH
AND SANITAJlO~ ; ;'A 1~~,.~A\\;::\''. ·;',.~ti :, BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT
NILAGYAN NG T.li.!'!DAN(; ."l"', KAfAMA ANG MUNGKAHING IllWAT ANG

~r.::.nG-LUNGSOD JOSE a. CATINDIG, JR.
MAD.\l.IJt1Ni; PA.G~AP.A·~·-U:,A NG HANAPBUHAY NA "CAR
REPAINTING St-mP'· ~~I G. r..:~~,,: AMBAS SA TIONGCO SUBDMSON,
BARANGAY TAuAPO, AUNSU~D SA ULAT NG Cl1Y HEALTH OFFICER AT
USAPIN SA TANC~ A
tP;J\; ,'H

PARA

1

CTTY ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OFFICER.
YAYAF'lj'JG', i.lP.'l ~ -1a ·,·.itninirahan sa Tiangco Subdivison ay
nagparating ··'.,-J <;:r\,r.~-!f'. ,:? hit:"'_-~t· sa kapinsalaang naidudulot ng "car
repainting sh,:if:" ~i •=
:.~ . }b~n ~: /.~.· , __;.;-:: rnga naninirahan at kapaligiran ng

subdibisyon;
YAYAl·::\N{.; t i:mr ·tr(' _:,;:: ·
g Oty Health Officer at Oty
Environment ~.:~:'i Nl.,1,•.,.u ar P~iilli. ·· .::. ; :, ,~r~r ay nagbigay ng Ulat hinggil sa
mga paglab~v 0-.;1 ;>;:r•··.:. ;Al~ ~tr":"-~ •_;,_, 'fiqa patakarang pangkalusugan at
pangkapaligi:T··1, ,;:,;)·l'.· ·:-1;;~! •. -.-~ ~ :- : ·tJlc·!-.ag sa batas na kinakailangang
, ···'.r r , •.'
_..,-.,,~
·r··· 1.·,..; ·.. · :...,., ...~1 hanapbuhay·,
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Republic of the PhUlppinee
CITY OF SANTA ROSA
Province of Laguna

OFFICE OF THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD
pahina 2 - Kap. Big. 90-2006

YAYAMANG, ang Tanggapan ng Punong-lungsod ang may
kapangyarthang magpasiya sa pagpapasara ng anumang hanapbuhay sa
isang pamayanan matapos masiyasat at mapagtibay ang mga paglabag sa
anumang pambansa o lokal na batas;
KAYAT, sa pamamagitan ng isang mungkahing pinangalawahan

ay:
IPINASISIYA, tulad ng dito'y ginagawang PAGPAPASIYA at ngayon
nga ay IPINASIYA ang pagpapatibay ng ulat ng Lupon ng Health and
Sanitation at pagliliwat sa Tanggapan ng Punong-lungsod Jose B.
Catindig, Jr. para sa madaliang pagpapasara ng "car repainting shop" ni
G. Rene Ambas sa Tiongco SUbdivision, Barangay Tagapo, alinsunod sa
Ulat ng Qty Health Officer at CENRO.
BUONG PAGKAKAISANG PINAGTIBAY.
Pinatotohanan:

.
J
~ffa~~o
Pangalawang Punong-lungsod

PATOTOO:
Pinatutunayan ko na ang Kapasiyahang ito ay pinagtibay para sa
Ikalawang Pagbasa at sinipi mula sa katitikan ng Ika-13 Pangkaraniwang Pulong
ng Sangguniang Panlungsod ng Santa Rosa, Laguna noong Ika-7 ng Abril, 2006.
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ULAT NG LUPON NG HEALTH AND SANITATION

PAKSA:

REKLAMO NG MGA HOMEOWNERS
HINGGIL SA CAR REPAINTING SHOP
NI G. RENEE AMBAS SA TIONGCO SUBD.

MGA KATOTO HANAN (FACTS):

Ang usapin ay nagsimula noon pang Mayo, 2005, nang ang mga naninirahan sa
Tiongco Subdivision ay nagparating ng sumbong sa Tanggapan ng Sangguniang
Barangay ng Tagapo hinggil sa kapinsalaang naidudulot ng pagawaan ni G. Ambas sa
mga naninirahan sa pamayanang Tiongco Subdivision.
Batay Kay Punong-barangay Aldana ay nagkaroon ng pagkakasundo na
babakuran ni G. Arnbas ang paligid ng pagawaan nguni't ito ay hindi naipatupad sa
dahilang, ayon kay G. Ambas ay wala siyang kakayahan upang gastusan ang
pagpapabakod. Ang usapin ay iniliwat sa Tanggapan ng City Health Officer na
nagsagawa naman ng dalawang (2) pagbibisita. Batay sa ulat ng City Helath Officer ay
walang kaukulang Pahintulot sa Paghahanapbuhay (business permit) si G. Ambas upang
maipagpatuloy ang hanapbuhay at gayundin ay iniulat na ang hanapbuhay ay wala sa
angkop na lugal. Ang ulat ng Tanggapang Panglungsod ay iniliwat sa Tanggapan ng
Punong-lungsod. Gayundir~ay iniliwat ito sa Tanggapan ng Sangguniang Panlungsod.
Bilang karagdagan ay ihain sa lupon ang ulat (Investigation Report) mula sa
Tanggapan ng City Environment and Natural Resources Office at maliwanag na itinala
ang mga obserbasyon na ang painting shop ni Mr. Ambas ay patuloy ang operasyon sa
loob ng 3 taon ng walang business permit; si G. Ambas ay hindi resident eQ.g Tiongco
Subdivison; at ang lugal na ginagamit ay lupang may gamit-residensiyal. Ayon sa
gumaganap na pinuno ng CENRO ang ul.at ay iniliwat sa City Health Officer, City
License and Permit Division at Zoning Officer upang bigyang hakbang ang mga
paglabag.
Ang usapin ay iniliwat sa Lupon ng Health and Sanitation na nagsagawa ng
pagdinig na dinaluhan ni G. Ric Lijauco, Pangulo ng Tiongco Subdivision, Brgy
Kagawad Rolando Bato, Marietta Bartolazo, Punong-barangay Pablo Aldana, G. Rene
Ambas at ilang naninirahan sa subdibisyon.
PAG-AARAL AT REKOMENDASYON:

Maliwanag na ang painting shop ni G. Ambas ay matagal at maliwanag din na
simula sa Barangay ay ipinahayag na ang mga paglabag sa operasyon ng paiting shop.
Gayundin ay maliwanag ang mga ulat ng ga Tanggapan ng Pamahalaang Panlungsod
na kinabibilangan ng City Health Officer CENRO, kaya't iminumungkahi ng Lupon na
iliwat ang usapin sa Tanggapan ni Puno lungsod Jose B. Catindig para sa madaliang
hakbang ng pagpapasara sa painting sho n G. Ambas, ali9sunod na rin sa ulat ng City
Health Officer at CENRO. Ika-21 ng
, 006.
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