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

  
  

SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  CCaamm..,,  jjuueevveess  2211  ddee  aabbrriill  ddeell  22001166..  
  
  
  
  
CCoonn  eell  vvoottoo  uunnáánniimmee  ddee  llooss  ddiippuuttaaddooss  ddee  llooss  ppaarrttiiddooss  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall,,  
RReevvoolluucciioonnaarriioo  IInnssttiittuucciioonnaall,,  VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  MMééxxiiccoo,,  MMoorreennaa,,  NNuueevvaa  
AAlliiaannzzaa,,  yy  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  DDeemmooccrrááttiiccaa,,  ffuuee  aapprroobbaaddaa  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ppaarraa  
rreeiinntteeggrraarr  aall  ddiippuuttaaddoo  MMaannuueell  AAllbbeerrttoo  OOrrtteeggaa  LLlliitteerraass  aa  llaass  CCoommiissiioonneess  ddee  EEnnllaaccee  
eenn  MMaatteerriiaa  ddee  FFiissccaalliizzaacciióónn,,  ddee  PPuunnttooss  CCoonnssttiittuucciioonnaalleess  yy  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  ddee  
CCoonnvveenncciioonnaalliiddaadd,,  ddee  FFiinnaannzzaass  yy  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa,,  ddee  DDeessaarrrroolllloo  TTuurrííssttiiccoo  yy  
PPrroommoocciióónn  ddeell  PPaattrriimmoonniioo  MMuunnddiiaall,,  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  OObbrraass  PPúúbblliiccaass,,  ddee  
SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  yy  PPrrootteecccciióónn  aa  llaa  CCoommuunniiddaadd,,  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd,,  yy  ddee  MMeeddiioo  
AAmmbbiieennttee  yy  DDeessaarrrroolllloo  SSuusstteennttaabbllee..  
  
UUnnaa  vveezz  ddiissppeennssaaddaa  ddee  mmááss  ttrráámmiittee  yy  aapprroobbaaddaa  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
GGoobbiieerrnnoo  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  eell  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa,,  ddiippuuttaaddoo  EElliisseeoo  
FFeerrnnáánnddeezz  MMoonnttúúffaarr,,  ttoommóó  llaa  pprrootteessttaa  ddee  lleeyy  aall  ddiippuuttaaddoo  OOrrtteeggaa  LLlliitteerraass..  
  
LLoo  aanntteerriioorr,,  aall  ddeessaarrrroollllaarrssee  eessttee  jjuueevveess  llaa  ssééppttiimmaa  sseessiióónn  ddeell  aaccttuuaall  ppeerriiooddoo  
oorrddiinnaarriioo,,  eenn  llaa  qquuee  pprreevviiaammeennttee  ffuueerroonn  lleeííddaass,,  yy  ttuurrnnaaddaass  lluueeggoo  aa  CCoommiissiioonneess,,  
ddooss  iinniicciiaattiivvaass,,  llaa  pprriimmeerraa  ppaarraa  rreeffoorrmmaarr  llooss  aarrttííccuullooss  33,,  44,,  88,,  99,,  3355,,  3366,,  4477  yy  6688  ddee  
llaa  LLeeyy  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  pprroommoovviiddaa  ppoorr  eell  
EEjjeeccuuttiivvoo  eessttaattaall,,  yy  llaa  sseegguunnddaa  ppaarraa  aaddiicciioonnaarr  uunn  aarrttííccuulloo  55  bbiiss  aa  llaa  LLeeyy  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ddee  AAdduullttooss  MMaayyoorreess  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  pprroommoovviiddaa  ppoorr  llaa  
ddiippuuttaaddaa  LLeettiicciiaa  ddeell  RRoossaarriioo  EEnnrrííqquueezz  CCaacchhóónn..  
  
AAssiimmiissmmoo  ffuuee  ttuurrnnaaddoo  aa  CCoommiissiioonneess  eell  ssiigguuiieennttee  aassuunnttoo  lleeggiissllaattiivvoo  lliissttaaddoo  eenn  eell  
iinnvveennttaarriioo  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  qquuee  qquueeddóó  eenn  pprroocceessoo  ddee  ddiiccttaammeenn::  uunnaa  
iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  rreeffoorrmmaarr  llooss  aarrttííccuullooss  117755  yy  330055  ddeell  CCóóddiiggoo  CCiivviill  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  
CCaammppeecchhee,,  pprroommoovviiddaa  ppoorr  lleeggiissllaaddoorreess  ddeell  ggrruuppoo  ppaarrllaammeennttaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  
AAcccciióónn  NNaacciioonnaall..  
  
EEnn  aassuunnttooss  ggeenneerraalleess  eell  ddiippuuttaaddoo  MMaannuueell  AAllbbeerrttoo  OOrrtteeggaa  LLlliitteerraass  hhaabbllóó  ssoobbrree  llaa  
ccoonnmmeemmoorraacciióónn,,  mmaaññaannaa  vviieerrnneess,,  ddeell  DDííaa  ddee  llaa  MMaaddrree  TTiieerrrraa,,  hhaacciieennddoo  uunn  
llllaammaaddoo  aa  sseemmbbrraarr  yy  ccuuiiddaarr  llooss  áárrbboolleess,,  ppoorr  ttooddoo  lloo  qquuee  nnooss  aayyuuddaann,,  aa  rreecciiccllaarr,,  aa  
jjuuggaarr  ccoonn  llooss  nniiññooss,,  aa  pprraaccttiiccaarr  aallggúúnn  ddeeppoorrttee  yy  ccoonnssuummiirr  mmeennooss  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa;;    
llooss  ddiippuuttaaddooss  SSiillvveerriioo  BBaauuddeelliioo  ddeell  CCaarrmmeenn  CCrruuzz  QQuueevveeddoo,,  MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  
PPéérreezz  LLóóppeezz  yy  LLuuiiss  RRaammóónn  PPeerraallttaa  MMaayy  llaammeennttaarroonn  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ddooss  vviiddaass  ddee  
ppeessccaaddoorreess  yy  llaa  ddeessaappaarriicciióónn  ddee  oottrrooss  ttrreess,,  ssoolliiddaarriizzáánnddoossee  ccoonn  llooss  ffaammiilliiaarreess  yy  
ppiiddiieennddoo  iinntteennssiiffiiccaarr  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  llooss  ddeessaappaarreecciiddooss,,  rreeccoonnoocciieennddoo  yy  
aaggrraaddeecciieennddoo  llaa  aayyuuddaa  bbrriinnddaaddaa  aa  llooss  ppeessccaaddoorreess  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  eell  mmaall  ttiieemmppoo  eenn  



eell  mmuunniicciippiioo  ddee  CCaarrmmeenn..  SSee  gguuaarrddóó  uunn  mmiinnuuttoo  ddee  ssiilleenncciioo  ppoorr  eell  ddeecceessoo  ddee  llooss  
hhoommbbrreess  ddeell  mmaarr..  
  
PPoorr  ssuu  ppaarrttee  llaa  ddiippuuttaaddaa  AAuurroorraa  CCaannddeellaarriiaa  CCeehh  RReeyynnaa  ffiijjóó  ssuu  ppoossiicciioonnaammiieennttoo  eenn  
rreellaacciióónn  aa  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  ddee  FFeerrnnaannddoo  OOrrtteeggaa  BBeerrnnééss  ccoommoo  
eemmbbaajjaaddoorr  eenn  PPaarraagguuaayy  qquuee  hhiicciieerraa  eell  EEjjeeccuuttiivvoo  ffeeddeerraall  aall  SSeennaaddoo  ddee  llaa  
RReeppúúbblliiccaa;;  llaass  ddiippuuttaaddaass  AAddrriiaannaa  ddee  JJeessúúss  AAvviilleezz  AAvviilleezz  yy  LLeettiicciiaa  ddeell  RRoossaarriioo  
EEnnrrííqquueezz  CCaacchhóónn  ssee  rreeffiirriieerroonn  aa  llaass  rreeffoorrmmaass  eessttrruuccttuurraalleess  eenn  mmaatteerriiaa  eedduuccaattiivvaa  yy  
eenneerrggééttiiccaa,,  mmiieennttrraass  qquuee  llaa  ddiippuuttaaddaa  EElliiaa  OOccaaññaa  HHeerrnnáánnddeezz  ddiijjoo  qquuee  eess  
pprreeooccuuppaannttee  eell  aauummeennttoo  ddee  llaa  iinnsseegguurriiddaadd  yy  vviioolleenncciiaa  eenn  CCaarrmmeenn,,  tteemmaa  ssoobbrree  eell  
ccuuaall  iinntteerrvviinniieerroonn  ttaammbbiiéénn  llooss  ddiippuuttaaddooss  AAuurroorraa  CCaannddeellaarriiaa  CCeehh  RReeyynnaa,,  EErrnneessttoo  
CCaassttiilllloo  RRoossaaddoo  yy  RRoossaarriioo  BBaaqquueeiirroo  AAccoossttaa..  
  
AA  ssuu  vveezz,,  llaa  ddiippuuttaaddaa  AAlleejjaannddrriinnaa  MMoorreennoo  BBaarroonnaa  pprrooppuussoo  uunn  ppuunnttoo  ddee  aaccuueerrddoo  
ppaarraa  eexxhhoorrttaarr  aa  llaass  iinnssttaanncciiaass  ccoommppeetteenntteess  yy  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  aannttee  
eell  SSeerrvviicciioo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  EEnnaajjeennaacciióónn  ddee  BBiieenneess,,  ppaarraa  llaa  rreegguullaarriizzaacciióónn  ddee  
llooss  tteerrrreennooss  ddee  llaa  ccoolloonniiaa  ““HHéérrooee  ddee  NNaaccoozzaarrii””  ddee  eessttaa  cciiuuddaadd,,  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  
rreeggllaass  ppaarraa  llaa  ddoonnaacciióónn  ddee  aaccttiivvooss  rreemmaanneenntteess  pprrooppiieeddaadd  ddee  FFeerrrrooccaarrrriilleess  
NNaacciioonnaalleess  ddee  MMééxxiiccoo  eenn  lliiqquuiiddaacciióónn;;  eell  ddiippuuttaaddoo  JJaaiimmee  MMuuññoozz  MMoorrffíínn  pprrooppuussoo  
uunnaa  iinniicciittiivvaa  ppaarraa  rreeffoorrmmaarr  eell  aarrttííccuulloo  4488  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  
ddeell  EEssttaaddoo,,  aa  ffiinn  ddee  qquuee  llooss  lleeggiissllaaddoorreess  rriinnddaann  uunn  iinnffoorrmmee  aannuuaall  ddee  aaccttiivviiddaaddeess;;  
eell  ddiippuuttaaddoo  RRoossaarriioo  BBaaqquueeiirroo  AAccoossttaa  pprreesseennttóó  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  ddeeccrreettoo  ppaarraa  
rreeffoorrmmaass  yy  aaddiicciioonneess  aa  llaa  LLeeyy  ddee  VViiaalliiddaadd,,  TTrráánnssiittoo  yy  CCoonnttrrooll  VVeehhiiccuullaarr  ddeell  
EEssttaaddoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  aa  ffiinn  ddee  qquuee  ssee  ccaanncceellee  llaa  lliicceenncciiaa  ddee  ccoonndduucciirr  aa  llaass  
ppeerrssoonnaass  qquuee  sseeaann  ddeetteenniiddaass  eenn  eessttaaddoo  ddee  eebbrriieeddaadd,,  ccoonndduucciieennddoo  vveehhííccuullooss  yy  sseeaann  
rreeiinncciiddeenntteess;;  yy  ffiinnaallmmeennttee  eell  ddiippuuttaaddoo  JJuulliioo  AAllbbeerrttoo  SSaannssoorreess  SSaannssoorreess  pprrooppuussoo  
uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  ddeeccllaarraarr  qquuee  ttooddaass  llaass  mmeenncciioonneess  aall  ssaallaarriioo  mmíínniimmoo  ccoommoo  
uunniiddaadd  ddee  ccuueennttaa,,  íínnddiiccee,,  bbaassee,,  mmeeddiiddaa,,  oo  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  ccuuaannttííaa  ddee  
oobblliiggaacciioonneess  yy  ssuuppuueessttooss,,  pprreevviissttooss  eenn  llaass  lleeyyeess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  aassíí  
ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ddiissppoossiicciióónn  rreeggllaammeennttaarriiaa  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  qquuee  eemmaanneenn  ddee  
eellllaass,,  ssee  eenntteennddeerráá  rreeffeerriiddaass  aa  llaa  UUnniiddaadd  ddee  MMeeddiiddaa  yy  AAccttuuaalliizzaacciióónn..  
  
YY  ddee  aaccuueerrddoo  aall  oorrddeenn  ddeell  ddííaa  ddee  llaa  sseessiióónn,,  aa  llaa  qquuee  ccoonn  ppeerrmmiissoo  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  nnoo  
aassiissttiieerroonn  llooss  ddiippuuttaaddooss  JJoosséé  GGuuaaddaalluuppee  GGuuzzmmáánn  CChhii  yy  CCaarrllooss  EEnnrriiqquuee  MMaarrttíínneezz  
AAkkéé,,  ssee  ddiioo  lleeccttuurraa  aa  llaa  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  eennvviiaaddaa  ppoorr  llooss  CCoonnggrreessooss  ddee  llooss  EEssttaaddooss  
ddee  NNaayyaarriitt  yy  GGuuaannaajjuuaattoo,,  yy  ppoorr  llaa  CCáámmaarraa  ddee  DDiippuuttaaddooss  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  
UUnniióónn..  
  
LLaa  pprróóxxiimmaa  sseessiióónn  ffuuee  aaggeennddaaddaa  ppaarraa  eell  mmaarrtteess  2266  ddee  aabbrriill,,  aa  llaass  1111::0000  hhoorraass..  
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