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DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  

IInnffoorrmmee  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  ddeell  PPrriimmeerr  PPeerrííooddoo  ddee  RReecceessoo,,    

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  PPrriimmeerr  AAññoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  XXXXXX  LLeeggiissllaattuurraa  

  2233  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  22001111  --    1177  ddee  FFeebbrreerroo  ddee  22001122  

  

  

HHoonnoorraabbllee  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa::  

  

EEll  ddííaa  2233  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  aaññoo  pprróóxxiimmoo  ppaassaaddoo,,  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  eell  aarrttííccuulloo  3399  ddee  llaa  

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  ffuuiimmooss  hhoonnrraaddooss  ccoonn  eell  nnoommbbrraammiieennttoo  ppaarraa  ccoonnffoorrmmaarr  llaa  

DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  ddee  eessttaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa,,  yy  aassuummiimmooss  eell  ccoommpprroommiissoo  ddee  sseerr  

ddiilliiggeenntteess  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  aassuunnttooss  ddee  llaa  vviiddaa  ppúúbblliiccaa  ddee  nnuueessttrraa  EEnnttiiddaadd..  

  

AAll  rreessppeeccttoo,,  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  eess  eell  óórrggaannoo  ddeell  EEssttaaddoo  ccoonnssttiittuuiiddoo  ppaarraa  mmaanntteenneerr  

llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddeell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo..  SSuu  oorriiggeenn  ttiieennee  uunn  ffuunnddaammeennttoo  bbáássiiccoo  

ppaarraa  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrraappeessooss  ddeell  EEssttaaddoo,,  yy  gguuííaa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass  yy  ssoocciiaalleess..  

  

EEnn  eessee  ccoonntteexxttoo,,  eell  ppeerrííooddoo  ddee  uunnaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  oobbeeddeeccee  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  qquuee  

ttiieenneenn  llooss  ddiiffeerreenntteess  DDiippuuttaaddooss,,  mmiieemmbbrrooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaass  bbaasseess  ssoocciiaalleess  ddeell  

EEssttaaddoo,,  ppaarraa  rreeggrreessaarr  aa  ssuuss  rreessppeeccttiivvooss  DDiissttrriittooss,,  aa  eeffeeccttoo  ddee  mmaanntteenneerr  uunn  ttrraabbaajjoo  ccoonnttiinnuuoo  

yy  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  llaa  cciiuuddaaddaannííaa..  PPaarraa  eelllloo  eell  PPeerrííooddoo  OOrrddiinnaarriioo  eennttrraa  eenn  rreecceessoo,,  

ddeelleeggaannddoo  eenn  mmaannooss  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  vviiggiillaarr  yy  

ssuuppeerrvviissaarr  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  ttooddoo  eell  aappaarraattoo  gguubbeerrnnaammeennttaall..  
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DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  qquuee  eessttaabblleeccee  eell  aarrttííccuulloo  5566  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  

eenn  mmii  ccaarráácctteerr  ddee  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee,,  pprreesseennttoo  aa  llooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  

eessttaa  HHoonnoorraabbllee  rreepprreesseennttaacciióónn  ppooppuullaarr,,  llooss  aassuunnttooss  ttrraattaaddooss  ppoorr  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  

dduurraannttee  eell  PPrriimmeerr  PPeerrííooddoo  ddee  RReecceessoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  PPrriimmeerr  AAññoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  

CCoonnssttiittuucciioonnaall,,  qquuee  ccoommpprreennddiióó  ddeell  2233  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell    aaññoo  22001111  aall  1177  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  

22001122..  

  

DDuurraannttee  eell  ppeerrííooddoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa,,  ssee  ddiioo  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  qquuee  ddiissppoonneenn  llooss  aarrttííccuullooss  6600  ddee  

llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  yy  5500  ddeell  RReeggllaammeennttoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  

rreessoollvviiéénnddoossee  ddeennttrroo  ddee  uunn  sseennttiiddoo  ddeemmooccrrááttiiccoo  uunn  ttoottaall  ddee  1100  rreessoolluucciioonneess,,  eennttrree  DDeeccrreettooss  

yy  AAccuueerrddooss  LLeeggiissllaattiivvooss  yy  ddee  TTrráámmiittee,,  llooss  ccuuaalleess  ffuueerroonn  vvaalloorraaddooss  ppoorr  llaass  CCoommiissiioonneess  

ccoommppeetteenntteess  yy  aapprroobbaaddaass  ppoorr  eell  óórrggaannoo  ccoolleeggiiaaddoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  mmee  ppeerrmmiittoo  

eennuummeerraarr  eenn  oorrddeenn  ccrroonnoollóóggiiccoo::  

  

EEnn  lloo  qquuee  ccoonncciieerrnnee  aa  llaa  aaccttiivviiddaadd  ppaarrllaammeennttaarriiaa  ssee  rreeaalliizzaarroonn  ttrreess  jjuunnttaass  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  

GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  yy  eenn  eellllaass  ssee  aaccoorrddaarroonn  ddiivveerrssooss  oobbjjeettiivvooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddeell  qquueehhaacceerr  ppaarrllaammeennttaarriioo..  

EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  AAccuueerrddooss::  

PPooddeemmooss  mmeenncciioonnaarr  qquuee  ccoommoo  ppaarrttee  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ssuussttaanncciiaalleess  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  

PPeerrmmaanneennttee,,  eenn  lloo  rreeffeerreennttee  aall  ddiiáállooggoo  ccoonn  llooss  oottrrooss  PPooddeerreess  ddeell  EEssttaaddoo  yy  ddee  llaa  

FFeeddeerraacciióónn,,  ssee  ddiiccttóó::  
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  EEll  qquuee  eexxhhoorrttóó  aa  llooss  PPooddeerreess  LLeeggiissllaattiivvooss  yy  EEjjeeccuuttiivvooss  FFeeddeerraall,,  aa  eeffeeccttoo  ddee  qquuee  ssee  

aallccaanncceenn  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  yy  eenntteennddiimmiieennttoo  iinnssttiittuucciioonnaall  tteennddiieenntteess  aa  

rreessoollvveerr  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  aammbbooss  PPooddeerreess,,  ddeerriivvaaddoo  ddee  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  DDeeccrreettoo  

mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  ssee  iinntteeggrraarráá  uunn  ffoonnddoo  eessppeecciiaall  ddee  ddiieezz  mmiill  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss,,  ppaarraa  

aatteennddeerr  llooss  ddaaññooss  ooccaassiioonnaaddooss  ppoorr  llaass  ccoonnttiinnggeenncciiaass  cclliimmááttiiccaass  ooccuurrrriiddaass  eenn  llaass  

ddiivveerrssaass  EEnnttiiddaaddeess  FFeeddeerraattiivvaass,,  yy  

  

  EEll  qquuee  eexxhhoorrttóó  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo,,  ppaarraa  qquuee  iimmpplleemmeenntteenn  uunn  

pprrooggrraammaa    eenn  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llaa  DDeelleeggaacciióónn  EEssttaattaall  ddee  llaa  CCOONNDDUUSSEEFF,,  ppaarraa  qquuee    ddee  

aasseessoorrííaass  yy  ssee  pprrooppoorrcciioonnee  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo  ssoobbrree  eedduuccaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  yy  ccuullttuurraa  ddeell  

aahhoorrrroo  aa  aalluummnnooss  ddee  nniivveell  pprriimmaarriiaa,,  sseeccuunnddaarriiaa  yy  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr,,  aassiimmiissmmoo  aa  llaa  

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  FFeeddeerraall,,  ppaarraa  qquuee  iimmpplleemmeennttee  eenn  ttooddaass  llaass  

EEnnttiiddaaddeess  FFeeddeerraattiivvaass  llaass  aacccciioonneess  rreeffeerriiddaass..  

  

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ssee  aatteennddiieerroonn  ddiivveerrssaass  ppeettiicciioonneess  ddee  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd  aa  ffiinn  ddee  

ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  ssuuss  oobblliiggaacciioonneess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess,,  ddiiccttáánnddoossee  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

  PPrroorrrrooggaarr  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  AAvvaannccee  ddee  GGeessttiióónn  FFiinnaanncciieerraa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  ccuuaarrttoo  

ttrriimmeessttrree  ddeell  eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001111,,  aa  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  SSaann  BBllaass,,  DDeell  NNaayyaarr,,  JJaallaa,,  

RRoossaammoorraaddaa,,  CCoommppoosstteellaa,,  RRuuiizz,,  AAhhuuccaattlláánn,,  TTeeppiicc  yy  TTuuxxppaann,,  NNaayyaarriitt..      
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PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  ccoommoo  uunn  ttrraabbaajjoo  ccoonnttiinnuuoo  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  aacceerrccaammiieennttoo  ddee  eessttee  

HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  mmááss  ddeeddiiccaaddaass  yy  ccoommpprroommeettiiddaass  ccoonn  llaa  ssoocciieeddaadd  yy  

nnuueessttrroo  EEssttaaddoo,,  ssee  llaannzzaarroonn  mmeeddiiaannttee  AAccuueerrddooss  ddee  TTrráámmiittee  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccoonnvvooccaattoorriiaass::  

  CCoonnvvooccaattoorriiaa  PPúúbblliiccaa  ppaarraa  eell  OOttoorrggaammiieennttoo  ddee  llaa  MMeeddaallllaa  ““EEmmiilliiaa  OOrrttiizz””    22001122,,  ssuussccrriittaa  

ppoorr  llaass  CCoommiissiioonneess  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  CCuullttuurraa;;  yy  llaa  EEssppeecciiaall  ddee  CCoonnddeeccoorraacciioonneess,,  

CCeerreemmoonniiaall  yy  PPrroottooccoolloo,,  yy  

  CCoonnvvooccaattoorriiaa  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ““XXXXIIIIII  CCoonnccuurrssoo  EEssttaattaall  ddee  OOrraattoorriiaa  JJuuaann  EEssccuuttiiaa  

22001122””,,  ssuussccrriittaa  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  CCuullttuurraa..  

  

PPaarraa  eessttee  ffiinn  ssee  rreeaalliizzóó  llaa  eettaappaa  mmuunniicciippaall  ddeell  CCoonnccuurrssoo  EEssttaattaall  ddee  OOrraattoorriiaa  ““JJuuaann  EEssccuuttiiaa  

22001122””  qquuee  ccoonncclluuyyóó  eell  ddííaa  1100  ddee  ffeebbrreerroo  ddeell  pprreesseennttee,,  ppaarraa  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo  eell  ddííaa  2222  ddee  

ffeebbrreerroo  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  eenn  eell  ppaattiioo  CCeennttrraall  ““VVeennuussttiiaannoo  CCaarrrraannzzaa  GGaarrzzaa””  ddee  eessttaa  

HHoonnoorraabbllee  CCáámmaarraa  ddee  DDiippuuttaaddooss  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

AAssiimmiissmmoo,,  aatteennddiieennddoo  aa  nnuueessttrraass  oobblliiggaacciioonneess  CCoonnssttiittuucciioonnaalleess  yy  lleeggaalleess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  

rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass,,  ssee  ddiiccttóó  eell  ssiigguuiieennttee  AAccuueerrddoo  ddee  TTrráámmiittee::  

  

  EEll  AAvvaannccee  ddee  llaa  GGeessttiióónn  FFiinnaanncciieerraa  rreellaattiivvoo  aall  ccuuaarrttoo  ttrriimmeessttrree  yy  ddee  llaa  CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa,,  

eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001111;;  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo..  
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DDee  iigguuaall  ffoorrmmaa,,  ssee  ddiiccttaarroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

  

  EEll  qquuee  rreeeessttrruuccttuurróó  ddiivveerrssaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  OOrrddiinnaarriiaass  yy  EEssppeecciiaalleess;;  yy  eell  qquuee  

mmooddiiffiiccóó  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  GGrruuppooss  PPaarrllaammeennttaarriiooss  yy  RReepprreesseennttaacciioonneess  

PPaarrllaammeennttaarriiaass  ddee  llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ppaarraa  

iinnccoorrppoorraarr  aa  llooss  ddiippuuttaaddooss  qquuee  aassuummiieerroonn  eell  ccaarrggoo,,  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaass  lliicceenncciiaass  

oottoorrggaaddaass  aa  llooss  DDiippuuttaaddaass  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa  llooccaall;;  yy  

  

  EEll  qquuee  eelliiggiióó  aa  llooss  ddiippuuttaaddooss  AAnnttoonniioo  GGoonnzzáálleezz  HHuuiizzaarr,,  EErriikkaa  ddee  LLaa  PPaazz  CCaassttaaññeeddaa  

CCoonnttrreerraass,,  LLeeoonnoorr  NNaayyaa  MMeerrccaaddoo,,  SSeerrggiioo  EEdduuaarrddoo  HHiinnoojjoossaa  CCaassttaaññeeddaa,,  EEddggaarr  SSaaúúll  

PPaarreeddeess  FFlloorreess,,  JJ  SSaannttooss  RReenntteerrííaa  ddee  LLaa  CCrruuzz  yy  MMaarrííaa  DDoolloorreess  PPoorrrraass  DDoommíínngguueezz,,  

ccoommoo  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  qquuee  hhaabbrráá  ddee  ccoonndduucciirr  llooss  ttrraabbaajjooss  ddeell  pprriimmeerr  

mmeess  ddeell  iinniicciioo  ddeell  sseegguunnddoo  ppeerrííooddoo  oorrddiinnaarriioo  ddee  sseessiioonneess  ddeell  PPrriimmeerr  AAññoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  

CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa..  

EEnn  MMaatteerriiaa  ddee  DDeeccrreettooss::  

  LLooss  qquuee  oottoorrggaarroonn  lliicceenncciiaass  ppaarraa  sseeppaarraarrssee  ddeell  ccaarrggoo  ddee  DDiippuuttaaddaass  ddee  llaa  TTrriiggééssiimmaa  

LLeeggiissllaattuurraa  aa  llaass  cciiuuddaaddaannaass  GGlloorriiaa  EElliizzaabbeetthh  NNúúññeezz  SSáánncchheezz  yy  FFááttiimmaa  ddeell  SSooll  GGóómmeezz  

MMoonntteerroo..  

YY  eenn  aatteenncciióónn  aa  lloo  aanntteerriioorr  yy  ccoonnffoorrmmee  aa  nnuueessttrraa  ccoommppeetteenncciiaa,,  ssee  eeffeeccttuuóó  eell  aaccttoo  

pprroottooccoollaarriioo  ddee  ttoommaa  ddee  pprrootteessttaa  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss  MMaarrííaa  LLuuiissaa  EEssppiinnoozzaa  MMaarrttíínneezz  yy  PPeeddrroo  

TTeelllloo  GGaarrccííaa,,  ccoommoo  DDiippuuttaaddooss  ddee  llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

NNaayyaarriitt..  
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IInniicciiaattiivvaa  RReecciibbiiddaa::  

  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  DDeeccrreettoo  qquuee  rreeffoorrmmaa  yy  aaddiicciioonnaa  ddiivveerrssaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  JJuussttiicciiaa  yy  

PPrroocceeddiimmiieennttooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  eell  DDiippuuttaaddoo  EEddggaarr  

SSaaúúll  PPaarreeddeess  FFlloorreess,,  ddeell  GGrruuppoo  PPaarrllaammeennttaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  RReevvoolluucciioonnaarriioo  IInnssttiittuucciioonnaall..  

  

EEnn  ccoommuunniiccaacciioonneess  rreecciibbiiddaass::  

  

UUnnaa  ttaarreeaa  ffuunnddaammeennttaall  eess  eell  rreeggiissttrroo  yy  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  rreecciibbiiddaa,,  

rreeggiissttrráánnddoossee  ((110033))  ccoommuunniiccaaddooss  ddee  ddiivveerrssooss  óórrggaannooss  lleeggiissllaattiivvooss  ddee  llaa  rreeppúúbblliiccaa,,  ddee  

aauuttoorriiddaaddeess  mmuunniicciippaalleess,,  aassíí  ccoommoo  ddee  cciiuuddaaddaannooss  ddeell  EEssttaaddoo,,  ddee  llooss  ccuuaalleess  ssee  ttuurrnnaarroonn  

ppaarraa  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  aa  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  ccoommppeetteenntteess..  

EEnn  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarrllaammeennttaarriiaass  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

  SSee  ssoossttuuvvoo  uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  yy  pprroovveecchhoossaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  llooss  PPooddeerreess  EEjjeeccuuttiivvoo  yy  

JJuuddiicciiaall..  

  

  EEssttee  HH..  ÓÓrrggaannoo  CCoolleeggiiaaddoo  ttuuvvoo  eell  hhoonnoorr  ddee  sseerr  iinnvviittaaddoo  aa  ddiivveerrssooss  eevveennttooss,,  cceerreemmoonniiaass  

yy  aaccttooss  ddáánnddoolleess  llaa  ddeebbiiddaa  aatteenncciióónn  aa  ccaaddaa  uunn  ddee  eellllooss,,  aassiissttiieennddoo  eenn  mmii  ccaarráácctteerr  ddee  

PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnggrreessoo  yy  aallgguunnoo  ddee  llooss  DDiippuuttaaddooss  qquuee  iinntteeggrraann  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa  

qquuiieenneess  oosstteennttaarroonn  ddiiggnnaammeennttee  ssuu  rreepprreesseennttaacciióónn..  
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  CCuummpplliimmooss  ccoonn  llaa  ccoonnmmeemmoorraacciióónn  ddee  llaa  ffeecchhaa  mmaarrccaaddaa  ppoorr  nnuueessttrroo  ccaalleennddaarriioo  CCíívviiccoo,,  

eenn  eell  qquuee  ppooddeemmooss  sseeññaallaarr::  EEll  XXCCVV  ((9955))  AAnniivveerrssaarriioo  ddee  llaa  PPrroommuullggaacciióónn  ddee  llaa  

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss..  EEnn  eell  ccuuaall  ppaarrttiicciippaammooss  llaass  

ddiissttiinnttaass  rreepprreesseennttaacciioonneess  ddee  llooss  ttrreess  PPooddeerreess  CCoonnssttiittuuiiddooss  eenn  eell  EEssttaaddoo,,  mmiilliittaarreess,,  

ffuunncciioonnaarriiooss  EEssttaattaalleess  yy  MMuunniicciippaalleess  ccoommoo  ddee  eessttee  CCoonnggrreessoo..  

  

  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ssoossttuuvviimmooss  rreeuunniióónn  ccoonn  llooss  AAssaammbblleeííssttaass  ddee  CCaalliiffoorrnniiaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  

UUnniiddooss  ddee  NNoorrtteeaamméérriiccaa,,  SSrr..  RRiiccaarrddoo  LLaarraa,,  BBeenn  HHuueessoo  yy  RRooggeerr  HHeerrnnáánnddeezz,,  ppaarraa  ttrraattaarr  

ddiivveerrssooss  tteemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  mmiiggrraanntteess,,  llaazzooss  ddee  aammiissttaadd  ccoonn  eell  

eessttaaddoo  ddee  CCaalliiffoorrnniiaa  yy  eell  ccoommiieennzzoo  aa  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  uunnaa  sseerriiee  ddee  pprrooyyeeccttooss  

ccoonnjjuunnttooss  ppaarraa  eessttrreecchhaarr  llaazzooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess..  

  

  DDee  iigguuaall  ffoorrmmaa,,  rreecciibbiimmooss  eenn  llaa  SSaallaa  ddee  SSeessiioonneess  ““LLiicc..  BBeenniittoo  JJuuáárreezz  GGaarrccííaa””,,  eenn  rreeuunniióónn  

ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee,,  cceelleebbrraaddaa  eell  ddííaa  1199  ddee  eenneerroo  ddee  22001122,,  llaa  vviissiittaa  ddee  llooss  

AAssaammbblleeííssttaass  nnoorrtteeaammeerriiccaannooss,,  aa  eeffeeccttoo  ddee  hhaacceerr  eennttrreeggaa  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  ppoorr  ssuu  

vviissiittaa  iinntteerrppaarrllaammeennttaarriiaa  aa  NNaayyaarriitt..  

  EEnn  oottrroo  oorrddeenn,,  ppeerroo  eenn  uunn  hheecchhoo  hhiissttóórriiccoo,,  eell  ddííaa  77  ddee  ffeebbrreerroo  ddeell  pprreesseennttee  aaññoo,,  eessttee  

PPooddeerr  lleeggiissllaattiivvoo  pprreesseennttóó  aannttee  llaass  rreepprreesseennttaacciioonneess  ddee  llooss  ttrreess  PPooddeerreess  CCoonnssttiittuuiiddooss  eenn  

eell  EEssttaaddoo,,  mmiilliittaarreess,,  ffuunncciioonnaarriiooss  EEssttaattaalleess,,  MMuunniicciippaalleess  yy  cciiuuddaaddaannooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

NNaayyaarriitt,,  eell  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnssttiittuucciioonnaall  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  22001111--22001144  ccoommoo  eejjee  

rreeccttoorr  ddee  llaa  ppllaanneeaacciióónn  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo..  
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CCiiuuddaaddaannooss,,  ccoonn  lloo  aanntteerriioorr  eexxppuueessttoo  ffiinnaalliizzaammooss  llooss  ttrraabbaajjooss  ddeessaarrrroollllaaddooss  ppoorr  llaa  

DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  ddeell  PPrriimmeerr  PPeerrííooddoo  ddee  RReecceessoo,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  PPrriimmeerr  AAññoo  ddee  

EEjjeerrcciicciioo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  XXXXXX  LLeeggiissllaattuurraa,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  ddeejjaa  ccoonnssttaanncciiaa  ddee  qquuee  aa  

ttrraavvééss  ddee  ssuuss  DDiippuuttaaddaass  yy  DDiippuuttaaddooss,,  sseegguuiimmooss  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  aarrrriibbaarr  aa  mmeejjoorreess  

eesscceennaarriiooss  ddee  vviiddaa  aa  ttrraavvééss  ddee  aaccuueerrddooss  yy  ddeeccrreettooss  jjuussttooss  qquuee  ggaarraannttiicceenn  uunn  rreeaall  eessttaaddoo  ddee  

ddeerreecchhoo  ppaarraa  llooss  cciiuuddaaddaannooss..  

AAggrraaddeezzccoo  aa  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee,,  ssuu  ccoollaabboorraacciióónn  

yy  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  nnuueessttrraass  ffuunncciioonneess  lleeggiissllaattiivvaass  qquuee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  

yy  llaass  nnoorrmmaass  ppaarrllaammeennttaarriiaass  nnooss  sseeññaallaann..    

MMuucchhaass  ggrraacciiaass..  


