
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IINNFFOORRMMEE  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
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PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  MMEESSAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  
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HHoonnoorraabbllee  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa..  

  

EEnn  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  qquuee  ddiissppoonnee  eell  aarrttííccuulloo  4477  ffrraacccciióónn  XXVVIIIIII  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  yy  4400  

ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  eenn  mmii  ccaarráácctteerr  ddee  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  

hhaaggoo  eennttrreeggaa  ddeell  iinnffoorrmmee  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  lleeggiissllaattiivvaass  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  mmeess  qquuee  ttuuvvee  eell  hhoonnoorr  ddee  

pprreessiiddiirr  llooss  ttrraabbaajjooss  lleeggiissllaattiivvooss  ddee  eessttaa  HHoonnoorraabbllee  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa,,  lllleevvaaddooss  aa  ccaabboo  ddeell  ddííaa  1188  ddee  aabbrriill  

aall  1177  ddee  mmaayyoo  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo..  

  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  ssee  ccoonnoocciieerroonn  yy  aapprroobbaarroonn  eenn  uunn  sseennttiiddoo  ddeemmooccrrááttiiccoo  2288  rreessoolluucciioonneess  eennttrree  AAccuueerrddooss,,    

DDeeccrreettooss  yy  uunnaa  LLeeyy,,  ddee  llooss  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  mmee  ppeerrmmiittoo  eennuummeerraarr  eenn  oorrddeenn  ccrroonnoollóóggiiccoo::  

  

EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  AAccuueerrddooss  ssee  ddiiccttaarroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

  

  EEll  qquuee  rreeffoorrmmóó  aa  ssuu  ssiimmiillaarr  rreellaattiivvoo  aa  llaa  DDeeccllaarraattoorriiaa  ddee  CCoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  GGrruuppooss  yy  

RReepprreesseennttaacciioonneess  PPaarrllaammeennttaarriiaass..  
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  EEll  qquuee  ttuuvvoo  ppoorr  oobbjjeettoo  iinnssttiittuuiirr  aa  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo  ppaarraa  qquuee  eessttaabblleezzccaa  ddiiáállooggoo  ccoonn  

eell  ttiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ppaarraa  ggeenneerraarr  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aappooyyoo  aa  llooss  eessttuuddiiaanntteess  

mmiiggrraanntteess  nnaayyaarriittaass  rreessiiddeenntteess  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  CCaalliiffoorrnniiaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ddee  AAmméérriiccaa..    

  

  EEll  qquuee  ttuuvvoo  ppoorr  oobbjjeettoo  aauuttoorriizzaarr  pprróórrrrooggaa  aa  ddiivveerrssooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llaa  eennttiiddaadd,,  ppaarraa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  

ddeell  AAvvaannccee  ddee  GGeessttiióónn  FFiinnaanncciieerraa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  PPrriimmeerr  ttrriimmeessttrree  ddeell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001122..  

  

  EEll  qquuee  eelliiggiióó  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  ppaarraa  ddiirriiggiirr  llooss  ttrraabbaajjooss  ddeell  CCoonnggrreessoo  eenn  eell  

ppeerrííooddoo  ddee  rreecceessoo..  

  

EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  DDeeccrreettooss::  

  

  DDeeccrreettoo  qquuee  aauuttoorriizzóó  aall  TTiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  aa  ddeessiinnccoorrppoorraarr  yy  ppeerrmmuuttaarr  uunn  bbiieenn  

iinnmmuueebbllee..  

  

  CCoommoo  ppaarrttee  ddeell  PPooddeerr  CCoonnssttiittuuyyeennttee  llooccaall,,  ssee  aapprroobbóó  eell  DDeeccrreettoo  qquuee    rreeffoorrmmaa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  

ddeell  EEssttaaddoo,,  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  eexxttiinncciióónn  ddee  ddoommiinniioo..  
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  DDeeccrreettoo  qquuee  rreeffoorrmmóó  ddiivveerrssooss  aarrttííccuullooss  ddee  llaa  LLeeyy  MMuunniicciippaall  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  

pprreessuuppuueessttooss  mmuullttiiaannuuaalleess  yy  ppllaanneeaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa..  

  

  DDeeccrreettooss  qquuee  rreeffoorrmmaarroonn  llaass  LLeeyyeess  ddee  IInnggrreessooss  MMuunniicciippaalleess,,  eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001122,,  ddee  llooss  

AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  TTeeppiicc  yy  JJaallaa,,  NNaayyaarriitt..  

  

  DDeeccrreettoo  qquuee  aauuttoorriizzóó  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  llaa  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llaa  ddeeuuddaa  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBaahhííaa  ddee  

BBaannddeerraass,,  NNaayyaarriitt..  

  

  DDeeccrreettoo  qquuee  aauuttoorriizzóó  llaa  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  ssuu  ddeeuuddaa  yy  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  llíínneeaa  ddee  ccrrééddiittoo  aall  

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  IIxxttlláánn  ddeell  RRííoo,,  NNaayyaarriitt..  

  

  DDeeccrreettoo  qquuee  aauuttoorriizzóó  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  uunn  ccrrééddiittoo  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  SSaann  PPeeddrroo  LLaagguunniillllaass,,  NNaayyaarriitt..  

  

  DDeeccrreettooss  qquuee  rreeffoorrmmaarroonn  llaass  LLeeyyeess  ddee  IInnggrreessooss  MMuunniicciippaalleess,,  eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001122,,  ddee  llooss  

AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  BBaahhííaa  ddee  BBaannddeerraass,,  IIxxttlláánn  ddeell  RRííoo  yy  SSaann  PPeeddrroo  LLaagguunniillllaass,,  NNaayyaarriitt,,  eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  

22001122..    
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  DDeeccrreettoo  qquuee  aauuttoorriizzóó  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBaahhííaa  ddee  BBaannddeerraass,,  NNaayyaarriitt,,  aa  ggeessttiioonnaarr  yy  ccoonnttrraattaarr  uunnaa  

llíínneeaa  ddee  ccrrééddiittoo  ccoonnttiinnggeennttee,,  iirrrreevvooccaabbllee  yy  rreevvoollvveennttee  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  uunn  ccoonnttrraattoo..  

  

  DDeeccrreettooss  qquuee  rreeffoorrmmaarroonn  yy  aaddiicciioonnaarroonn  ddiivveerrssaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddeell  CCóóddiiggoo  PPeennaall  yy  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  

TTrráánnssiittoo  yy  TTrraannssppoorrttee,,  aammbbooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  aarrmmaass  ssiimmuullaaddaass  yy  rroobboo  ddee  

vveehhííccuullooss,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee..  

  

  DDeeccrreettooss  qquuee  rreeffoorrmmaarroonn  yy  aaddiicciioonnaarroonn  ddiivveerrssaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddee  llaass  LLeeyyeess  ddee  EEjjeeccuucciióónn  ddee  

SSaanncciioonneess  PPeennaalleess,,  ddee  llaa  OOrrggáánniiccaa  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  GGeenneerraall  ddee  JJuussttiicciiaa,,  ddeell  CCóóddiiggoo  PPeennaall,,  ddeell  

CCóóddiiggoo  ddee  PPrroocceeddiimmiieennttooss  PPeennaalleess,,  ddee  SSaalluudd  yy  ddee  llaa  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo,,  ttooddaass  ddeell  EEssttaaddoo  

ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  NNaarrccoommeennuuddeeoo..  

  

  DDeeccrreettoo  qquuee  rreeffoorrmmóó  llaa  LLeeyy  ddee  SSeegguurriiddaadd  EEssccoollaarr  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  rreellaattiivvaa  eell  aaccoossoo  eessccoollaarr..  

  

  DDeeccrreettooss  qquuee  rreeffoorrmmaarroonn  yy  aaddiicciioonnaarroonn  ddiivveerrssaass  aarrttííccuullooss  ddeell  CCóóddiiggoo  CCiivviill  yy  ddeell  CCóóddiiggoo  ddee  

PPrroocceeddiimmiieennttooss  CCiivviilleess,,  aassíí  ccoommoo  llaa  LLeeyy  ddeell  NNoottaarriiaaddoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  ffiigguurraa  

ddee  llaa  ttuutteellaa  aauuttooddeessiiggnnaaddaa..    
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  DDeeccrreettooss  qquuee  rreeffoorrmmaarroonn  yy  aaddiicciioonnaarroonn  ddiivveerrssaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddeell  CCóóddiiggoo  PPeennaall,,  ddee  PPrroocceeddiimmiieennttooss  

PPeennaalleess  yy  ddeell  CCóóddiiggoo  CCiivviill,,  ttooddooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  uussuurraa..  

  

EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  LLeeyy::  

  

  LLeeyy  ddee  AArrcchhiivvooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

EEnn  ccoommuunniiccaacciioonneess  rreecciibbiiddaass::  

SSee  rreecciibbiieerroonn  ttrreeiinnttaa  ccoommuunniiccaaddooss  ddee  ddiivveerrssooss  óórrggaannooss  lleeggiissllaattiivvooss  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  

UUnniióónn;;  ddee  AAyyuunnttaammiieennttooss,,  yy  ddee  DDiippuuttaaddooss  ddee  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa,,  llooss  ccuuaalleess  ssee  ttuurrnnaarroonn  ppaarraa  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  

aa  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  ccoommppeetteenntteess..  

  

EEnn  iinniicciiaattiivvaass  rreecciibbiiddaass..  

  

  SSee  rreecciibbiieerroonn  cciinnccoo  iinniicciiaattiivvaass  ddee  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  TTeeppiicc,,  JJaallaa  yy  BBaahhííaa  ddee  BBaannddeerraass,,  NNaayyaarriitt..    
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PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eennttrree  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarrllaammeennttaarriiaass  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

  LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn  yy  PPuunnttooss  CCoonnssttiittuucciioonnaalleess,,  rreeaalliizzóó  ddiivveerrssooss  ffoorrooss  ddee  ccoonnssuullttaa  cciiuuddaaddaannaa    

rreellaattiivvaass  aa  llaass  MMiinnuuttaass  PPrrooyyeeccttooss  ddee  DDeeccrreettoo  qquuee  ttiieenneenn  ppoorr  oobbjjeettoo  rreeffoorrmmaarr  llooss  aarrttííccuullooss  2244  yy  4400  ddee  llaa  

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss,,  rreessppeeccttoo  aa  ccuullttoo  rreelliiggiioossoo..  

  

  LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  AAssuunnttooss  AAggrrooppeeccuuaarriiooss,,  FFoorreessttaalleess  yy  MMiinneerrooss,,  rreeaalliizzóó  ddiivveerrssooss  ffoorrooss  ddee  ccoonnssuullttaa  

cciiuuddaaddaannaa  rreellaattiivvaa  aa  llaa  IInniicciiaattiivvaa  ddee  LLeeyy  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  AAggrrííccoollaa  SSuusstteennttaabbllee  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..    

  

  CCoonn  ffeecchhaa  2277  ddee  aabbrriill  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  eell  DDrr..  RRaaffaaeell  CCooeelllloo  CCeettiinnaa,,  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  AAccuueerrddooss  

ddee  llaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  NNaacciióónn,,  ddiiccttóó  mmaaggiissttrraall  ccoonnffeerreenncciiaa  ddeennoommiinnaaddaa  ““PPrriinncciippaalleess  

eeffeeccttooss  ddee  llaass  rreeffoorrmmaass  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaass  

lleeggiissllaattuurraass  llooccaalleess,,  yy  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  oobbrraa  eelleeccttrróónniiccaa  ddeennoommiinnaaddaa  ““CCoommppiillaa,,  

LLeeggiissllaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt  22001122””,,  eenn  eell  PPaattiioo  ddeell  CCoonnggrreessoo  ““PPrreessiiddeennttee  VVeennuussttiiaannoo  CCaarrrraannzzaa  

GGaarrzzaa””..    
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EEnn  aassuunnttooss  ggeenneerraalleess  ssee  ccoonnoocciióó  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

  PPrroonnuunncciiaammiieennttoo  rreellaattiivvoo  aall  ““DDííaa  ddeell  TTrraabbaajjoo””..  

  

CCiiuuddaaddaannaass  yy  cciiuuddaaddaannooss  DDiippuuttaaddooss::  

  

EEssttaa  pprreessiiddeenncciiaa  ddeejjaa  ccoonnssttaanncciiaa  ddeell  ddeesseemmppeeññoo  qquuee  hheemmooss  eejjeerrcciiddoo  eenn  eessttee  mmeess  ddee  sseessiioonneess..  

  

MMii  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  aa  mmiiss  ccoommppaaññeerrooss  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  yy  aa  ttooddooss  llooss  LLeeggiissllaaddoorreess  ddee  eessttaa  TTrriiggééssiimmaa    

LLeeggiissllaattuurraa  ppoorr  ssuu  ttrraabbaajjoo  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  

  

PPoorr  ssuu  aatteenncciióónn,,  ggrraacciiaass..  


