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DDuurraannttee  ssuu  qquuiinnttaa  sseessiióónn  oorrddiinnaarriiaa  eeffeeccttuuaaddaa  eessttee  jjuueevveess,,  eell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  
ddee  CCaammppeecchhee  aapprroobbóó  ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd  uunn  ddiiccttaammeenn  rreellaattiivvoo  aa  uunn  ppuunnttoo  ddee  aaccuueerrddoo  
ppaarraa  eexxhhoorrttaarr  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  CChhaammppoottóónn  ppaarraa  qquuee  eenn  ooccaassiióónn  ddee  ccuummpplliirrssee  
eenn  22001177,,  qquuiinniieennttooss  aaññooss  ddeell  ttrriiuunnffoo  ddeell  ccaacciiqquuee  MMoocchh  CCoohhuuóó  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llooss  
ccoonnqquuiissttaaddoorreess  eessppaaññoolleess,,  tteennggaa  aa  bbiieenn  ccoonnssiiddeerraarr  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunn  ““CCoommiittéé  ddee  
FFeesstteejjooss  ddeell  QQuuiinncceenntteennaarriioo  ddee  llaa  BBaahhííaa  ddee  llaa  MMaallaa  PPeelleeaa””..  
  
AAssiimmiissmmoo  ssee  ddiioo  lleeccttuurraa,,  yy  ttuurrnnóó  lluueeggoo  aa  CCoommiissiioonneess,,  aa  uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  
rreeffoorrmmaarr  eell  aarrttííccuulloo  1144  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  AAdduullttooss  MMaayyoorreess  ppaarraa  eell  
EEssttaaddoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  pprroommoovviiddaa  ppoorr  llaa  ddiippuuttaaddaa  SSaannddrraa  GGuuaaddaalluuppee  SSáánncchheezz  
DDííaazz,,  yy  aa  uunn  ppuunnttoo  ddee  aaccuueerrddoo  ppaarraa  eexxhhoorrttaarr  aa  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddeell  EEssttaaddoo,,  ppaarraa  
qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  aacccciioonneess  ddee  oobbrraa  ppúúbblliiccaa  qquuee  ccoonnttrriibbuuyyaann  aa  ddiissmmiinnuuiirr  llaass  bbaarrrreerraass  
aarrqquuiitteeccttóónniiccaass  qquuee  eexxiisstteenn  ppaarraa  llaa  mmoovviilliiddaadd  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  
eell  EEssttaaddoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  pprroommoovviiddaa  ppoorr  llaa  ddiippuuttaaddaa  ÁÁnnggeellaa  ddeell  CCaarrmmeenn  CCáámmaarraa  
DDaammaass..  
  
SSee  ssuubbrraayyaa  eenn  llooss  ccoonnssiiddeerraannddooss  ddeell  ddiiccttaammeenn  aapprroobbaaddoo,,  rreellaattiivvoo  aa  uunn  ppuunnttoo  ddee  
aaccuueerrddoo  ppaarraa  eennvviiaarr  uunn  eexxhhoorrttoo  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  CChhaammppoottóónn,,  pprroommoovviiddoo  ppoorr  
llooss  ddiippuuttaaddooss  EElliiaa  OOccaaññaa  HHeerrnnáánnddeezz  yy  JJoosséé  GGuuaaddaalluuppee  GGuuzzmmáánn  CChhii,,  ““ttiieennee  ccoommoo  
pprrooppóóssiittoo  mmoottiivvaarr  aa  llaa  aauuttoorriiddaadd  mmuunniicciippaall  ddee  CChhaammppoottóónn  aa  ccoonnssiiddeerraarr  llaa  
ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  aaggrruuppaacciióónn  qquuee  tteennggaa  llaa  eennccoommiieennddaa  ddee  oorrggaanniizzaarr  llooss  eevveennttooss  
nneecceessaarriiooss  ppaarraa  rreemmeemmoorraarr  eell  hheecchhoo  hhiissttóórriiccoo  ssuusscciittaaddoo  eenn  llaa  bbaahhííaa  ddee  
CChhaammppoottóónn,,  ccuuaannddoo  eell  ccaacciiqquuee  MMoocchh  CCoohhuuóó  pprrooppiinnóó  llaa  pprriimmeerraa  ddeerrrroottaa  aa  uunn  
eejjéérrcciittoo  iinnvvaassoorr  eexxttrraannjjeerroo  eenn  AAmméérriiccaa””..  
  
EEnn  11551177  ssee  rreeaalliizzóó  llaa  pprriimmeerraa  eexxppeeddiicciióónn  eessppaaññoollaa  aa  llaass  ccoossttaass  mmeexxiiccaannaass  ppoorr  
FFrraanncciissccoo  HHeerrnnáánnddeezz  ddee  CCóórrddoobbaa,,  ddeessccuubbrriiddoorr  ddee  llaa  PPeenníínnssuullaa  ddee  YYuuccaattáánn..  SSeeggúúnn  
rreellaattoo  ddeell  ssoollddaaddoo  yy  ccrroonniissttaa  BBeerrnnaall  DDííaazz  ddeell  CCaassttiilllloo,,  ssee  ssaabbee  qquuee  ttrreess  ddííaass  
ddeessppuuééss  ddee  ssuu  lllleeggaaddaa,,  llooss  eexxppeeddiicciioonnaarriiooss  ccoonnttiinnuuaarroonn  ppoorr  llaa  ccoossttaa  yy  lllleeggaarroonn  aa  
CChhaakkaannppuuttúúnn,,  lluuggaarr  qquuee  rreebbaauuttiizzaarroonn  ccoommoo  CChhaammppoottóónn  yy  ddoonnddee  ssee  eennccoonnttrraarroonn  
ccoonn  uunnooss  mmiill  iinnddííggeennaass  ffuueerrtteemmeennttee  aarrmmaaddooss  qquuee  aattaaccaarroonn  aa  llooss  eessppaaññoolleess  
mmaattaannddoo  aa  mmááss  ddee  5500  yy  ddeejjaannddoo  hheerriiddoo  aall  ccaappiittáánn..  DDeebbiiddoo  aa  eessttooss  
aaccoonntteecciimmiieennttooss,,  CChhaammppoottóónn  ffuuee  bbaauuttiizzaaddoo  ccoommoo  ““BBaahhííaa  ddee  MMaallaa  PPeelleeaa””..  
  
PPoorr  lloo  qquuee  aall  aacceerrccaarrssee  llaa  ccoonnmmeemmoorraacciióónn  ddee  llooss  550000  aaññooss  ddee  aaqquueell  hheecchhoo  
hhiissttóórriiccoo,,  aaññaaddee  eell  ddiiccttaammeenn,,  rreessuullttaa  pprrooppiicciioo  pprreevveerr  aacccciioonneess  ccíívviiccaass  yy  ccuullttuurraalleess  
qquuee  ppeerrmmiittaann  rreemmeemmoorraarr  llaa  cciittaaddaa  eeppooppeeyyaa  mmiilliittaarr  ppaarraa  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  ssuu  



rreeccuueerrddoo  ppoorr  llaass  ggeenneerraacciioonneess  pprreesseenntteess..  
  
EEnn  eell  ppuunnttoo  ddee  aassuunnttooss  ggeenneerraalleess  hhiicciieerroonn  uussoo  ddee  llaa  ttrriibbuunnaa  ppaarrllaammeennttaarriiaa  llooss  
ddiippuuttaaddooss  PPaabblloo  GGuuiilllleerrmmoo  AAnngguulloo  BBrriicceeññoo,,  qquuiieenn  ddiijjoo  qquuee  eessttee  jjuueevveess,,  eenn  
HHooppeellcchhéénn,,  yy  mmaaññaannaa  vviieerrnneess  eenn  TTeennaabboo,,  ssee  lllleevvaann  aa  ccaabboo  ccoonnssuullttaass  aa  llooss  ppuueebbllooss  
iinnddííggeennaass  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  ssiieemmbbrraa  ddee  ssooyyaa  ttrraannssggéénniiccaa,,  aannttee  iinntteeggrraanntteess  ddee  uunnaa  
mmiissiióónn  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn;;  AAddrriiaannaa  ddee  JJeessúúss  AAvviilleezz  AAvviilleezz,,  ccoonn  uunn  ppuunnttoo  ddee  aaccuueerrddoo  
ppaarraa  eexxhhoorrttaarr  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  CCoommuunniiccaacciioonneess  yy  TTrraannssppoorrtteess  ppaarraa  ssuuppeerrvviissaarr  yy  
ddaarr  mmaanntteenniimmiieennttoo  nneecceessaarriioo  aa  llaa  ccaarrrreetteerraa  ddee  ccuuaattrroo  ccaarrrriilleess  CCaammppeecchhee--MMéérriiddaa,,  aa  
llooss  ccaammeelllloonneess  yy  aa  llooss  2266  eennttrroonnqquueess,,  ccoonncclluuiirr  eell  aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo  ddee  ppuueenntteess  yy  
vvaalloorraarr  eell  ddiisseeññoo  ttooppooggrrááffiiccoo  ddee  llaa  ““ccuurrvvaa  ddeell  ddiiaabblloo””  uubbiiccaaddaa  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  
HHeecceellcchhaakkáánn..  
  
TTaammbbiiéénn  iinntteerrvviinniieerroonn  llooss  ddiippuuttaaddooss  JJoosséé  GGuuaaddaalluuppee  GGuuzzmmáánn  CChhii,,  pprrooppoonniieennddoo  
uunn  ppuunnttoo  ddee  aaccuueerrddoo  ppaarraa  eexxhhoorrttaarr  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  eessttaattaall  aa  rreeffoorrzzaarr  
eenn  ppllaanntteelleess  ddee  eedduuccaacciióónn  ppúúbblliiccooss  yy  pprriivvaaddooss  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  yy  
hhaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  eell  aauuttooccuuiiddaaddoo,,  eexxhhoorrttaannddoo  ddee  iigguuaall  mmooddoo  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  
SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  yy  PPrrootteecccciióónn  aa  llaa  CCoommuunniiddaadd,,  mmaanntteennggaa  uunn  ooppeerraattiivvoo  
ppeerrmmaanneennttee  aaffuueerraa  ddee  llaass  eessccuueellaass,,  ttaannttoo  aall  iinniicciioo  ddee  ccllaasseess  ccoommoo  aa  llaa  ssaalliiddaa,,  yy  
eexxhhoorrttaannddoo  aa  aammbbaass  sseeccrreettaarrííaass  aa  ccoooorrddiinnaarrssee  eenn  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llooss  
pprroottooccoollooss  ddee  sseegguurriiddaadd;;  IIlleeaannaa  JJaannnneettttee  HHeerrrreerraa  PPéérreezz,,  ssoobbrree  qquueejjaass  ““ppoorr  eell  mmaall  
sseerrvviicciioo  yy  llaass  ccoonnssttaanntteess  nneegglliiggeenncciiaass  qquuee  ssee  pprreesseennttaann  eenn  eell  HHoossppiittaall  GGeenneerraall  ddee  
CCiiuuddaadd  ddeell  CCaarrmmeenn””;;  JJaavviieerr  FFrraanncciissccoo  BBaarrrreerraa  PPaacchheeccoo,,  pprrooppoonniieennddoo  uunnaa  
iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  aaddiicciioonnaarr  uunn  aarrttííccuulloo  55°°  bbiiss  aa  llaa  LLeeyy  ddeell  DDeeppoorrttee  yy  llaa  CCuullttuurraa  FFííssiiccaa  
ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  CCaammppeecchhee;;  yy  MMaarrííaa  AAssuunncciióónn  CCaabbaalllleerroo  MMaayy,,  ccoonn  uunnaa  
iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerr  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess  oorrddiinnaarriiaass,,  ccrreeaarr  eell  ccaarrggoo  ddee  
sseeccrreettaarriioo  ttééccnniiccoo  aa  ccaaddaa  CCoommiissiióónn  yy  qquuee  llaass  CCoommiissiioonneess  rriinnddaann  ccaaddaa  sseeiiss  mmeesseess  
uunn  iinnffoorrmmee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  aassíí  ccoommoo  
eexxppeeddiirr  uunn  rreeggllaammeennttoo  iinntteerrnnoo  ppaarraa  rreegguullaarr  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess..  
  
YY  ddee  aaccuueerrddoo  aall  oorrddeenn  ddeell  ddííaa  ddee  llaa  sseessiióónn,,  aa  llaa  qquuee  ccoonn  ppeerrmmiissoo  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  nnoo  
aassiissttiióó  llaa  ddiippuuttaaddaa  MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  PPéérreezz  LLóóppeezz,,  ssee  ddiioo  lleeccttuurraa  aa  llaa  
ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  eennvviiaaddaa  ppoorr  llooss  CCoonnggrreessooss  ddee  llooss  EEssttaaddooss  ddee  GGuueerrrreerroo  ee  HHiiddaallggoo,,  
yy  ppoorr  llaa  CCáámmaarraa  ddee  SSeennaaddoorreess  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  UUnniióónn..  
  
LLooss  ttrraabbaajjooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss  ddeell  aaccttuuaall  ppeerriiooddoo  oorrddiinnaarriioo  ddee  sseessiioonneess  ccoonnttiinnuuaarráánn  
eell  pprróóxxiimmoo  mmaarrtteess  1199  ddee  aabbrriill,,  aa  llaass  1111::0000  hhoorraass..  
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