
““22001166,,  AAññoo  ddeell  CCeenntteennaarriioo  ddeell  MMuunniicciippiioo  
LLiibbrree  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  CCaammppeecchhee””  

  
  

SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  CCaamm..,,  mmiiéérrccoolleess  2200  ddee  aabbrriill  ddeell  22001166..  
  
  
  
EEnn  bbeenneeffiicciioo  ddee  llooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  
CCaammppeecchhee  yy  eenn  aappooyyoo  aa  llooss  ccoommeerrcciiaanntteess  ccaammppeecchhaannooss,,  eell  CCoonnggrreessoo  ddeell  
EEssttaaddoo  yy  llaa  CCáámmaarraa  NNaacciioonnaall  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  TTuurriissmmoo  ddee  CCaammppeecchhee  
((CCaannaaccoo)),,  ffiirrmmaarroonn  eessttaa  ttaarrddee  uunn  CCoonnvveenniioo  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  VVaalleess  ddee  
MMeerrccaannccííaa,,  ssiiggnnaaddoo  ppoorr  eell  ddiippuuttaaddoo  RRaammóónn  MMéénnddeezz  LLaannzz,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  
JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  eessttaattaall,,  yy  ppoorr  llaa  
lliicceenncciiaaddaa  VVeerróónniiccaa  AArraacceellyy  CCeebbaallllooss  CCáámmaarraa,,  pprreessiiddeennttaa  ddee  llaa  CCaannaaccoo..  
  
EEll  ddiippuuttaaddoo  MMéénnddeezz  LLaannzz  mmaanniiffeessttóó  ssuu  gguussttoo  ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  ddeell  cciittaaddoo  
CCoonnvveenniioo,,  qquuee  vviieennee  aa  ffoorrttaalleecceerr  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  eell  LLeeggiissllaattiivvoo  yy  llooss  
ccoommeerrcciiaanntteess  ccaammppeecchhaannooss,,  aall  bbrriinnddaarr  uunn  iimmppoorrttaannttee  aappooyyoo  aa  llooss  sseerrvviiddoorreess  
ppúúbblliiccooss  ddeell  CCoonnggrreessoo  ccoonn  iinncceennttiivvooss  ccoommoo  llooss  vvaalleess  qquuee  ssee  lleess  eennttrreeggaarráánn,,  
eenn  eell  mmaarrccoo  ddeell  DDííaa  ddeell  EEmmpplleeaaddoo  eessttaattaall..  
  
PPoorr  ssuu  ppaarrttee  llaa  lliicceenncciiaaddaa  VVeerróónniiccaa  AArraacceellyy  CCeebbaallllooss  CCáámmaarraa  ssuubbrraayyóó  qquuee  
eessttee  PPrrooggrraammaa  ddee  VVaalleess,,  qquuee  ttiieennee  yyaa  1133  aaññooss,,  eess  úúnniiccoo  aa  nniivveell  nnaacciioonnaall,,  
ddeessttaaccaannddoo  qquuee  ccoonn  eell  mmiissmmoo  ssee  ggaarraannttiizzaa  qquuee  eessee  rreeccuurrssoo  ssee  qquueeddee  eenn  eell  
ccoommeerrcciioo  ccaammppeecchhaannoo,,  yy  aaggrraaddeecciióó  aall  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  eell  qquuee  
ssiiggaa  ppaarrttiicciippaannddoo  eenn  eessttee  pprrooggrraammaa,,  mmiieennttrraass  qquuee  llaa  lliicceenncciiaaddaa  BBeeaattrriizz  
BBaallmmeess  AArrcceeoo,,  vviicceepprreessiiddeennttaa  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  VVaalleess  ddee  MMeerrccaannccííaa  ddee  llaa  
CCaannaaccoo,,  rreessaallttóó  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  ssóólloo  eenn  CCaammppeecchhee  eell  ggoobbiieerrnnoo  ssee  ppuueeddaa  
ccoommpplleemmeennttaarr  ccoonn  llaa  iinniicciiaattiivvaa  pprriivvaaddaa..  
  
AAtteessttiigguuaarroonn  llaa  ffiirrmmaa  ddeell  CCoonnvveenniioo,,  eeffeeccttuuaaddaa  eenn  llaa  SSaallaa  ddee  JJuunnttaass  ““MMaarrííaa  
LLaavvaallllee  UUrrbbiinnaa””  ddeell  PPaallaacciioo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  llooss  ddiippuuttaaddooss  CCaarrllooss  RRaammiirroo  SSoossaa  
PPaacchheeccoo,,  MMaannuueell  AAllbbeerrttoo  OOrrtteeggaa  LLlliitteerraass,,  CCaarrllooss  EEnnrriiqquuee  MMaarrttíínneezz  AAkkéé,,  
JJoosséé  GGuuaaddaalluuppee  GGuuzzmmáánn  CChhii,,  MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  PPéérreezz  LLóóppeezz,,  LLaauurraa  
OOlliimmppiiaa  EErrmmiillaa  BBaaqquueeiirroo  RRaammooss,,  PPaabblloo  GGuuiilllleerrmmoo  AAnngguulloo  BBrriicceeññoo,,  EElliiaa  
OOccaaññaa  HHeerrnnáánnddeezz,,  RRoossaarriioo  ddee  FFááttiimmaa  GGaammbbooaa  CCaassttiilllloo,,  JJuulliioo  AAllbbeerrttoo  
SSaannssoorreess  SSaannssoorreess  yy  JJuuaann  CCaarrllooss  DDaammííaann  VVeerraa,,  aassíí  ccoommoo  eell  lliicceenncciiaaddoo  
AAllbbeerrttoo  RRaammóónn  GGoonnzzáálleezz  FFlloorreess,,  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  
EEssttaaddoo;;  llaa  lliicceenncciiaaddaa  BBeeaattrriizz  BBaallmmeess  AArrcceeoo;;  ttiittuullaarreess  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  
ddeell  CCoonnggrreessoo  llooccaall  yy  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo..  
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