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SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  CCaammppeecchhee,,  CCaamm..,,  mmaarrtteess  2266  ddee  aabbrriill  ddeell  22001166..  

  
  
  
  
LLooss  ddiippuuttaaddooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  LLXXIIII  LLeeggiissllaattuurraa  eessttaattaall  aapprroobbaarroonn  ppoorr  
uunnaanniimmiiddaadd,,  ttaannttoo  eenn  lloo  ggeenneerraall  ccoommoo  eenn  lloo  ppaarrttiiccuullaarr,,  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  
AAccuueerrddoo  RReeggllaammeennttaarriioo  ppaarraa  ddiissppeennssaarr,,  eenn  llooss  ccaassooss  qquuee  aassíí  lloo  aammeerriitteenn,,  llaa  
vvoottaacciióónn  eenn  lloo  ppaarrttiiccuullaarr  eenn  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  ddeebbaattee  yy  vvoottaacciióónn  ddee  
iinniicciiaattiivvaass  ddee  lleeyy,,  ddeeccrreettoo  oo  pprrooppuueessttaass  ddee  aaccuueerrddoo,,  pprroommoovviiddaa  ppoorr  eell  ddiippuuttaaddoo  
RRaammóónn  MMéénnddeezz  LLaannzz..  
  
EEnn  llaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  ddeell  ddooccuummeennttoo,,  llaa  CCoommiissiióónn  ddiiccttaammiinnaaddoorraa  ddee  PPuunnttooss  
CCoonnssttiittuucciioonnaalleess  yy  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnvveenncciioonnaalliiddaadd,,  sseeññaallaa  qquuee  lloo  qquuee  ssee  
pprreetteennddee  eessppeeccííffiiccaammeennttee  eess  qquuee,,  eenn  llooss  ccaassooss  eenn  qquuee  nnoo  ssee  hhaayyaa  rreesseerrvvaaddoo  ppaarraa  
ssuu  ddiissccuussiióónn  yy  rreessoolluucciióónn  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  aallgguunnaa  ppaarrttee  oo  aarrttííccuulloo  ddee  uunn  ddiiccttaammeenn  
ccoonn  pprrooyyeeccttoo  ddee  ddeeccrreettoo  oo  aaccuueerrddoo,,  nnoo  ssee  pprroocceeddaann  aa  llaa  ddiissccuussiióónn  ddee  llooss  
mmiissmmooss  eenn  lloo  ppaarrttiiccuullaarr..  
  
CCoommoo  ppaarrttee  ddeell  oorrddeenn  ddeell  ddííaa  ddee  llaa  ooccttaavvaa  sseessiióónn  oorrddiinnaarriiaa  eeffeeccttuuaaddaa  eessttee  
mmaarrtteess,,  ssee  llee  ddiioo  sseegguunnddaa  lleeccttuurraa  aa  uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  rreeffoorrmmaarr  yy  ddeerrooggaarr  
ddiivveerrssaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  
CCaammppeecchhee,,  pprroommoovviiddaa  ppoorr  llaa  ddiippuuttaaddaa  AAddrriiaannaa  ddee  JJeessúúss  AAvviilleezz  AAvviilleezz,,  qquuee  ffuuee  
ttuurrnnaaddaa  aa  CCoommiissiioonneess..  
  
YY  ddee  llooss  aassuunnttooss  lleeggiissllaattiivvooss  lliissttaaddooss  eenn  eell  iinnvveennttaarriioo  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  
PPeerrmmaanneennttee  qquuee  qquueeddaarroonn  eenn  pprroocceessoo  ddee  ddiiccttaammeenn,,  eell  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  
ttuurrnnóó  aa  CCoommiissiioonneess  uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  aaddiicciioonnaarr  uunnaa  ffrraacccciióónn  XXXXIIIIII  bbiiss  yy  
rreeffoorrmmaarr  llaa  ffrraacccciióónn  XXXXXXIIIIII  ddeell  aarrttííccuulloo  33°°;;  yy  rreeffoorrmmaarr  llaa  ffrraacccciióónn  II  ddeell  
aarrttííccuulloo  116688  ddee  llaa  LLeeyy  ddeell  EEqquuiilliibbrriioo  EEccoollóóggiiccoo  yy  PPrrootteecccciióónn  aall  AAmmbbiieennttee  ddeell  
EEssttaaddoo;;  aassíí  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  aaddiicciioonnaarr  llaa  ffrraacccciióónn  XXIIXX  bbiiss  yy  rreeffoorrmmaarr  llaa  ffrraacccciióónn  
XXXXXXIIIIII  ddeell  aarrttííccuulloo  44°°,,  yy  rreeffoorrmmaarr  eell  aarrttííccuulloo  9999  ddee  llaa  LLeeyy  ppaarraa  llaa  GGeessttiióónn  
IInntteeggrraall  ddee  llooss  RReessiidduuooss  SSóólliiddooss  UUrrbbaannooss,,  ddee  MMaanneejjoo  EEssppeecciiaall  yy  PPeelliiggrroossoo  ddeell  
EEssttaaddoo,,  pprroommoovviiddaa  ppoorr  eell  ddiippuuttaaddoo  CCaarrllooss  RRaammiirroo  SSoossaa  PPaacchheeccoo..  
  
HHiicciieerroonn  uussoo  ddee  llaa  ttrriibbuunnaa  ppaarrllaammeennttaarriiaa,,  eenn  eell  ppuunnttoo  ddee  aassuunnttooss  ggeenneerraalleess,,  llooss  
ddiippuuttaaddooss  MMaarrtthhaa  AAllbboorreess  AAvveennddaaññoo,,  iinnffoorrmmaannddoo  qquuee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  SSaalluudd  
iinniicciióó  eell  pprroocceessoo  lleeggiissllaattiivvoo  ddee  iinniicciiaattiivvaass  ccoommoo  llaa  ddee  ccrreeaarr  uunnaa  LLeeyy  ddee  SSaalluudd  
MMeennttaall  ppaarraa  nnuueessttrroo  EEssttaaddoo,,  yy  ppiiddiióó  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ssuu  ooppiinniióónn  eenn  ffoorrooss  qquuee  
hhaabbrráá,,  ppaarraa  eennrriiqquueecceerr  llaa  cciittaaddaa  iinniicciiaattiivvaa;;  JJaanniinnii  GGuuaaddaalluuppee  CCaassaannoovvaa  GGaarrccííaa,,  
pprrooppoonniieennddoo  mmooddiiffiiccaacciioonneess  aa  llaa  LLeeyy  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  ddeell  EEssttaaddoo,,  aa  ffiinn  ddee  
rreeaalliizzaarr  llooss  aajjuusstteess  yy  aaddaappttaacciioonneess  ppeerrttiinneenntteess  ppaarraa  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  



ddiissccaappaacciiddaadd  ppuueeddaann  aacccceeddeerr  aa  eeddiiffiicciiooss,,  vvííaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  
eeqquuiippaammiieennttoo;;  JJaavviieerr  FFrraanncciissccoo  BBaarrrreerraa  PPaacchheeccoo,,  ssoobbrree  eell  DDííaa  ddeell  EEmmpplleeaaddoo  
EEssttaattaall,,  ddeessttaaccaannddoo  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss..  
  
TTaammbbiiéénn  iinntteerrvviinniieerroonn  llooss  ddiippuuttaaddooss  MMaarriinnaa  SSáánncchheezz  RRooddrríígguueezz,,  ppiiddiieennddoo  aa  llaass  
aauuttoorriiddaaddeess  ddee  SSeeddaattuu  yy  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  AAggrraarriiaa  iinntteerrvveennggaann  ppaarraa  rreessoollvveerr  llaa  
pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  llaa  zzoonnaa  lliimmííttrrooffee  ccoonn  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  ppaarraa  qquuee  
ppuueeddaann  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llooss  pprrooggrraammaass  ffeeddeerraalleess  aa  llooss  qquuee  ppoorr  eell  mmoommeennttoo  nnoo  
ttiieenneenn  aacccceessoo;;  SSiillvveerriioo  BBaauuddeelliioo  ddeell  CCaarrmmeenn  CCrruuzz  QQuueevveeddoo,,  pprrooppoonniieennddoo  uunn  
ppuunnttoo  ddee  aaccuueerrddoo  ppaarraa  eexxhhoorrttaarr  aa  llaa  CCoonnaappeessccaa  aa  qquuee  eejjeerrzzaa  aaddeeccuuaaddaammeennttee,,  
ttaannttoo  eenn  lliittoorraalleess  ccoommoo  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  ddeell  EEssttaaddoo  yy  aagguuaass  iinntteerriioorreess,,  uunnaa  eeffiiccaazz  
iinnssppeecccciióónn  yy  vviiggiillaanncciiaa  ppaarraa  ccoommbbaattiirr  yy  eerrrraaddiiccaarr  llaa  ppeessccaa  iilleeggaall  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  
CCaammppeecchhee;;  yy  FFrreeddyy  FFeerrnnaannddoo  MMaarrttíínneezz  QQuuiijjaannoo,,  qquuiieenn  ssee  ccoonnggrraattuullóó  ppoorr  llaa  
rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  pprriimmeerr  ffoorroo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ddee  LLeeyy  ddee  SSaalluudd  
MMeennttaall  eenn  eell  EEssttaaddoo..  
  
AAll  iinniicciioo  ddee  llaa  sseessiióónn,,  yy  uunnaa  vveezz  ddeeccllaarraaddaa  ssuu  aappeerrttuurraa,,  ffuuee  lleeííddaa  llaa  
ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  eennvviiaaddaa  ppoorr  llooss  CCoonnggrreessooss  ddee  llooss  EEssttaaddooss  ddee  QQuuiinnttaannaa  RRoooo,,  
NNaayyaarriitt  yy  ZZaaccaatteeccaass;;  sseessiióónn  aa  llaa  qquuee  ccoonn  ppeerrmmiissoo  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  nnoo  aassiissttiióó  llaa  
ddiippuuttaaddaa  IIlleeaannaa  JJaannnneettttee  HHeerrrreerraa  PPéérreezz..  
  
FFiinnaallmmeennttee  llooss  ddiippuuttaaddooss  ffuueerroonn  cciittaaddooss  ppaarraa  aassiissttiirr  eell  pprróóxxiimmoo  jjuueevveess  2288  ddee  
aabbrriill,,  aa  llaass  1111::0000  hhoorraass,,  aa  llaa  ssiigguuiieennttee  sseessiióónn  ddeell  aaccttuuaall  ppeerriiooddoo  oorrddiinnaarriioo,,  eenn  eell  
ssaallóónn  ddee  sseessiioonneess  ddeell  PPaallaacciioo  LLeeggiissllaattiivvoo..  
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