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Bilang kinatawan ng Senado sa
Judicial and Bar Council

2001 hanggang 2008
X2

Dinoble ang sweldo at
benepisyo ng mga
kasapi sa hudikatura

Bilang Chairman ng Senate
Committees on Agriculture and Food, at
Social Justice and Rural Development
2010 hanggang 2013

52% karagdagang budget
ng agrikultura

dahil sa Judiciary Modernization
and Compensation Act o ang
Republic Act 9227

Dinagdagan ang allowance
ng mga prosecutor at staff ng
Department of Justice
dahil sa Prosecution Service Act
o ang Republic Act 10071

matapos pasimunuan ang
pagpulong ng Summit AF2025
(Agriculture and Fisheries 2025)

Bilang Presidential Assistant for Food
Security and Agricultural Modernization
2014 hanggang 2015

Naibaba sa 0.10%

rice inflation rate

Dinagdagan ng P3 bilyon ang
budget ng hudikatura at ang
sistemang pang-hustisya ng
Pilipinas

mula sa dating 14.4% noong
July 2014
Naibaba sa P37/kilo

ang presyo ng bigas noong
September 2015, mula sa P40/kilo

matapos imungkahi ang pagbuo
ng Judicial Executive, Legislative,
Advisory and Consultative Council
(JELACC)

noong September 2014

P6 bilyon ang natipid sa
pondo ng bayan

Hiniwalay ang mga batang
nagkasala sa mga
malalaking kriminal

dahil sa pag-angkat ng
bigas sa murang halaga

dahil sa Republic Act 9344 o
Juvenile Justice and Welfare Act

2.6 milyong puno ang
nasagip mula sa
pananalasa ng cocolisap

Bilang Chairman ng Senate
Committees ng Housing at Education

na inilarawan naman ng Food
and Agriculture Organization
bilang “praiseworthy” na
quarantine measure

2001 hanggang 2004

1,000 Gawad Kalinga sites
ang tinulungan ipatayo sa
labas ng Metro Manila mula sa
20, mula 2001 hanggang 2007

30 bilyong halaga ng mga
big-ticket na irrigation project
ang pinasimunuan sa pag-apruba
ng National Economic and
Development Authority

dahil sa paglaan ng isa sa
pinakamalaking halaga ng
pagpopondo ng gobyerno

200 paaralan / classroom
ang naipatayo sa 45
probinsya sa 12 rehiyon
kasama ang Filipino Chinese
Chamber of Commerce

X2

Dinoble ang budget at
mga kawani ng Fertilizer
and Pesticide Authority
para maabot ang mga
lumalaking regulatory
demand ng industriya.
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Mula nang siya ay mahalal muli
sa Senado noong 2016, naipasa ang
Republic Act 11321

Sagip Saka Act

Layon nitong pataasin ang kita
ng mga magsasaka at
mangingisda sa pagkonekta sa
kanila sa mga mamimili,
kasama ang gobyerno at
pribadong sektor.

Republic Act 11524

Coconut Farmers and
Industry Trust Fund Act

P100B para sa pag-unlad
ng magniniyog at coconut
industry
Republic Act 11210

105-day Expanded
Maternity Leave Law
105 days na ang PAID
maternity leave ni Nanay.
120 days leave naman sa
mga solo parent.
Republic Act 10929

Free Internet Access in
Public Places Law
Libreng internet sa iba’t ibang
pampublikong lugar sa bansa,
tulad ng mga pampublikong
paaralan, public transport
terminals, public hospitals at
public libraries, etc.
Republic Act 10931

Universal Access to Quality
Tertiary Education Act
Libre na ang tuition at misc. fees
sa state universities, local
universities at colleges, at
TESDA-run TVI o
technical-vocational institution

Sa panahon ng pandemya:
Halos 3 bilyong halaga
ng produktong agrikutural
ang direktang nabili

ng 443 na pamahalaang lokal
mula sa mga magsasaka at
mangingisda.

P41 bilyon
ang alokasyon sa 2021
national budget para sa
pagbili ng produktong
agrikultural at pangisdaan

ng mga ahensya ng pamahalaan
at pamahalaang lokal mula sa
mga magsasaka at mangingisda,
para sa pagpapatupad ng Sagip
Saka Act.

Nakapag-abot ng higit
335,000 face masks at PPE
para sa mga frontliners.

23,000 na pamilya na
apektado ng mga
lockdown ang natulungan
pamamagitan ng ating
ayudang bigas, gulay at iba
pang pagkain.

Namahagi ng tablets sa
halos 900 na mga
mahihirap estudyante
na nahihirapan sa online
distance learning.

2,610 kilos of vegetables
ang ating naihatid sa
iba’t-ibang lugar sa bansa

upang masigurado na bawat Pilipino
ay malusog at ligtas sa sakit.
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