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HHoonnoorraabbllee  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

  

AAnntteess  ddee  lleeeerr  eell  iinnffoorrmmee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  lllleevvóó  aa  ccaabboo  eell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  

dduurraannttee  llooss  ddooss  pprriimmeerrooss  mmeesseess  ddee  sseessiioonneess,,  ddeesseeoo  aaggrraaddeecceerr  pprriimmeerraammeennttee  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

qquuee  ssee  mmee  hhaa  bbrriinnddaaddoo  eenn  pprreessiiddiirr  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  yy  sseegguunnddoo,,  ppoorr  eell  ttrraabbaajjoo  ccoonnjjuunnttoo  qquuee  

ppuuddiimmooss  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  ppaarraa  ddaarr  ccoommiieennzzoo  aa  uunnaa  nnuueevvaa  mmaanneerraa  ddee  hhaacceerr  nnuueessttrraa  llaabboorr  

lleeggiissllaattiivvaa..  

  

EEll  ssiiggnniiffiiccaaddoo  qquuee  hhooyy  ccoobbrraa  hhaabbeerr  ppaarrttiicciippaaddoo  ddeessddee  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess,,  aauummeennttaa  eenn  mmíí  eell  

ccoommpprroommiissoo  ddee  aappooyyaarr  llaa  aaggeennddaa  ccoommúúnn  qquuee  hheemmooss  mmaarrccaaddoo  ddeessddee  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  

LLeeggiissllaattuurraa,,  eessttoo  ppaarraa  ooffrreecceerr  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss  nnaayyaarriittaass  uunn  CCoonnggrreessoo  mmááss  ddiinnáámmiiccoo  yy  ddee  

rreessuullttaaddooss,,  qquuee  ssuuppeerraannddoo  eenn  bbaassee  aa  llooss  aaccuueerrddooss,,  llaass  mmeettaass  qquuee  ddeebbeemmooss  ccuummpplliirr  ppaarraa  

aatteennddeerr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  qquuee  eennffrreennttaa  nnuueessttrroo  eessttaaddoo  ddeessddee  eell  áámmbbiittoo  lleeggiissllaattiivvoo..  

  

EEssttaammooss  ccoonncciieenntteess  ddee  qquuee  eenn  eell  ppaaííss  ssee  vviivveenn  mmoommeennttooss  ddiiffíícciilleess,,  ttiieemmppooss  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  

qquuee  rreeppeerrccuutteenn  pprrooffuunnddaammeennttee  eenn  eell  qquueehhaacceerr  ppúúbblliiccoo,,  yy  NNaayyaarriitt  nnoo  eess  aajjeennoo  aa  eessttaass  

vvaarriiaabblleess,,  ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  ddeebbeemmooss  ddaarr  nniinnggúúnn  ppaassoo  aattrrááss  ffrreennttee  aa  llaass  aaddvveerrssiiddaaddeess,,  llooss  

nnaayyaarriittaass  ccoonnffííaann  eenn  nnoossoottrrooss  yy  nnoo  ddeebbeemmooss  ddeeffrraauuddaarrllooss..  
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HHoonnoorraabbllee  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa::  

  

EEnn  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  pprreevviissttoo  ppoorr  llooss  aarrttííccuullooss  4477  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,,  rriinnddoo  eell  iinnffoorrmmee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  ppeerrííooddoo  qquuee  ttuuvvee  llaa  aallttaa  

ddiissttiinncciióónn  ddee  pprreessiiddiirr  llooss  ttrraabbaajjooss  lleeggiissllaattiivvooss  ddee  eessttee  PPlleennoo..  

  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  eell  pprreesseennttee  iinnffoorrmmee  ccoonnssiiggnnaa  ccrroonnoollóóggiiccaammeennttee  llooss  aaccttooss  yy  rreessoolluucciioonneess  

ddiiccttaaddaass  ppoorr  eessttaa  SSoobbeerraannííaa,,  mmiissmmaass  qquuee  mmee  ppeerrmmiittoo  eennuunncciiaarr  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  

  

  EEnn  sseessiióónn  ssoolleemmnnee  vveerriiffiiccaaddaa  eell  ddííaa  1177  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001111,,  ssee  iinnssttaallóó  ccoonnssttiittuucciioonnaallmmeennttee  

llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

  EEll  ddííaa  1188  ddee  aaggoossttoo  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  ssee  ddiioo  iinniicciioo  aa  llaa  aappeerrttuurraa  ddeell  PPrriimmeerr  PPeerrííooddoo  

OOrrddiinnaarriioo  ddee  SSeessiioonneess  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  PPrriimmeerr  AAññoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  CCoonnssttiittuucciioonnaall..    

  

EEll  mmiissmmoo  ddííaa  1188  ddee  aaggoossttoo,,  aall  ttéérrmmiinnoo  ddee  llaa  sseessiióónn  ssoolleemmnnee,,  ccoonnffoorrmmee  aall  nnuueevvoo  ddiisseeññoo  

ddee  eennttrreeggaa  ddeell  iinnffoorrmmee  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ccoommoo  lloo  eessttaabblleeccee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  

rreecciibbiimmooss  ppoorr  ccoonndduuccttoo  ddeell  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  eell  SSeexxttoo  IInnffoorrmmee  ddee  

GGoobbiieerrnnoo  eenn  eell  qquuee  ssee  ddeettaallllaa  eell  eessttaaddoo  ggeenneerraall  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa  ddeell  eessttaaddoo,,  
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eenn  ddiicchhoo  aaccttoo  eexxpprreesséé  nnuueessttrroo  ccoommpprroommiissoo  ccoommoo  lleeggiissllaattuurraa  ppaarraa    ttrraabbaajjaarr  uunniiddooss  ppoorr  eell  

bbiieenn  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

  

CCiiuuddaaddaannooss  LLeeggiissllaaddoorreess  ccoonn  eessttee  pprreecceeddeennttee,,  ddiimmooss  iinniicciioo  ccoonn  eell  ppeerrííooddoo  ddee  sseessiioonneess,,  

ppoosstteerriioorrmmeennttee,,  eenn  uunn  sseennttiiddoo  ddeemmooccrrááttiiccoo  ssee  rreessoollvviióó  uunn  ttoottaall  ((2222))  rreessoolluucciioonneess  eennttrree  

ddeeccrreettooss  yy  aaccuueerrddooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss,,  ddee  llooss  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  mmee  ppeerrmmiittoo  eennuummeerraarr::  

  

  

EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  AAccuueerrddooss  ssee  ddiiccttaarroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::    

  

  LLooss  qquuee  eelliiggiieerroonn  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  ppaarraa  pprreessiiddiirr  llooss  ttrraabbaajjooss  ddeell  pprreesseennttee  

ppeerrííooddoo  oorrddiinnaarriioo  ddee  sseessiioonneess  ddeell  PPrriimmeerr  AAññoo  ddee  eejjeerrcciicciioo  ccoonnssttiittuucciioonnaall..  

  

  EEll  qquuee  ccoonnssttiittuuyyóó  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  

llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..    

  

  TTaammbbiiéénn  ppoorr  eell  qquuee  llaa  HHoonnoorraabbllee  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  aall  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

NNaayyaarriitt,,  mmaanniiffeessttóó  ssuu  ssoolliiddaarriiddaadd  aa  llooss  ddeeuuddooss  yy  aall  ppuueebblloo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNuueevvoo  LLeeóónn,,  

ppoorr  llooss  llaammeennttaabblleess  aaccoonntteecciimmiieennttooss  ooccuurrrriiddooss  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMoonntteerrrreeyy,,  NNuueevvoo  LLeeóónn,,  

eexxpprreessaannddoo  nnuueessttrroo  rreessppaallddoo  iinnssttiittuucciioonnaall  aall  GGoobbiieerrnnoo  FFeeddeerraall  yy  aall  ddee  ddiicchhaa  EEnnttiiddaadd  

ffeeddeerraattiivvaa..  
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  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  ddiiccttóó  AAccuueerrddoo  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  llooss  GGrruuppooss  yy  RReepprreesseennttaacciioonneess  

PPaarrllaammeennttaarriiaass  rreeaalliizzaarroonn  llaass  pprreegguunnttaass  ppaarrllaammeennttaarriiaass,,  aa  llooss  ttiittuullaarreess  ddee  llaass  

ddeeppeennddeenncciiaass  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ccoonn  mmoottiivvoo  ddeell  SSeexxttoo  IInnffoorrmmee  ddee  GGoobbiieerrnnoo..  

  

  TTaammbbiiéénn  eessttee  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddiiccttóó  AAccuueerrddoo  ppoorr  eell  qquuee  ddeetteerrmmiinnóó  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  

ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  eenn  llaass  SSeessiioonneess  SSoolleemmnneess  ddee  IInnssttaallaacciióónn  ddee  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  

llaa  EEnnttiiddaadd,,  aa  vveerriiffiiccaarrssee  eell  1177  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001111..  

  

  CCoommoo  eell  qquuee  iinntteeggrróó  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  OOrrddiinnaarriiaass  yy  EEssppeecciiaalleess  ddee  eessttaa  

TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  ddeell  EEssttaaddoo..  

  

  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  aapprroobbóó  eell  qquuee  eessttaabblleecciióó  llooss  lliinneeaammiieennttooss  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llooss  PPllaanneess  

ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  ddeell  CCoonnggrreessoo..  
  

  CCoommoo  eell  qquuee  eemmiittiióó  uunn  rreessppeettuuoossoo  eexxhhoorrttoo  aall  TTiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  FFeeddeerraall  ppaarraa  

qquuee  ppoorr  ccoonndduuccttoo  ddee  llaass  SSeeccrreettaarrííaass  ccoommppeetteenntteess,,  rreeaalliicceenn  eell  ttrráámmiittee  ddeell  ppaaggoo  aa  llooss  

aaffeeccttaaddooss  ppoorr  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  AAuuttooppiissttaa  TTeeppiicc--VViillllaa  UUnniióónn..  
  

  AAssiimmiissmmoo,,  eell  qquuee  ttuuvvoo  ppoorr  oobbjjeettoo  ssoolliicciittaarr  aall  TTiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  FFeeddeerraall,,  ddiissppoonnggaa  

lloo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  iinnssttaallaarr  ooffiicciinnaass  ddee  llaa  PPrrooccuurraadduurrííaa  SSoocciiaall  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaass  VVííccttiimmaass  

ddee  DDeelliittooss  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  
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  CCoommoo  eell  qquuee  ccoonnttiieennee  llooss  CCrriitteerriiooss  TTééccnniiccooss--LLeeggiissllaattiivvooss  qquuee  ssee  ssuuggiieerree  aattiieennddaann  llooss  

AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd,,  aall  eellaabboorraarr,,  aapprroobbaarr  yy  rreemmiittiirr  ssuu  IInniicciiaattiivvaa  ddee  LLeeyy  ddee  

IInnggrreessooss  MMuunniicciippaall  ppaarraa  eell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001122..  
  

  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eessttee  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  eenn  ffuunncciioonneess  ddee  PPooddeerr  

CCoonnssttiittuuyyeennttee  PPeerrmmaanneennttee  LLooccaall,,  ddiiccttóó  AAccuueerrddoo  ddee  ccoommppuuttoo  yy  ddeeccllaarraattoorriiaa  ddee  aapprroobbaacciióónn  

ddee  llaa  rreeffoorrmmaa  yy  ddeerrooggaacciióónn  ddee  ddiivveerrssooss  aarrttííccuullooss  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  

LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt..  
  

  EEnn  eessttee  mmiissmmoo  oorrddeenn,,  ssee  ddiiccttóó  AAccuueerrddoo  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  eessttaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa,,  

eemmiittiióó  rreessppeettuuoossoo  eexxhhoorrttoo  aall  GGoobbiieerrnnoo  FFeeddeerraall  yy  EEssttaattaall  ppaarraa  qquuee  ssee  iinnccrreemmeenntteenn  llooss  

PPrreessuuppuueessttooss  ddee  EEggrreessooss  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001122,,  eenn  eell  rruubbrroo  aaggrrooppeeccuuaarriioo  yy  

ppeessqquueerroo..  
  

  AAssíí  ccoommoo  eell  qquuee  eexxhhoorrttoo  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  FFeeddeerraall,,  

ppaarraa  qquuee  eenn  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  aattrriibbuucciioonneess  ggaarraannttiicceenn  llaa  ccoobbeerrttuurraa  uunniivveerrssaall  ddee  llaa  

EEdduuccaacciióónn  PPrreeeessccoollaarr,,  ccoonnffoorrmmee  lloo  sseeññaallaa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddoo  UUnniiddooss  

MMeexxiiccaannooss..  
  

  CCoommoo  eell  AAccuueerrddoo  ssuussccrriittoo  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  ssee  

eexxhhoorrttaa  aa  llaa  CCáámmaarraa  ddee  DDiippuuttaaddooss  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  UUnniióónn,,  ppaarraa  qquuee  eenn  eell  

mmaarrccoo  ddeell  aannáálliissiiss  ddeell  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  EEggrreessooss  ppaarraa  llaa  FFeeddeerraacciióónn  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001122,,  

ssee  ccoonnssiiddeerree  uunn  iinnccrreemmeennttoo  eenn  mmaatteerriiaa  eedduuccaattiivvaa..  
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EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  ddeeccrreettooss::  

  

  EEssttee  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  aapprroobbóó  eell  qquuee  ffoorrmmaalliizzóó  llaa  rreeiinnccoorrppoorraacciióónn  ddeell  cciiuuddaaddaannoo  JJoorrggee  

FFrraanncciissccoo  VVaallllaarrttaa  TTrreejjoo,,  RReeggiiddoorr  ccoonn  lliicceenncciiaa  ddeell  HHoonnoorraabbllee  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  TTeeppiicc,,  

NNaayyaarriitt..  

  

  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  aapprroobbóó  eell  DDeeccrreettoo  qquuee  aauuttoorriizzóó  eell  ttrraassllaaddoo  pprroovviissiioonnaall  ddeell  RReecciinnttoo  OOffiicciiaall  

ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  aall  iinnmmuueebbllee  ddeennoommiinnaaddoo  PPoolliiddeeppoorrttiivvoo  

ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaayyaarriittaa  ddee  CCuullttuurraa  FFííssiiccaa  yy  DDeeppoorrttee,,  ddeennttrroo  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  DDeeppoorrttiivvaa  ““JJuuaann  

CCaammiilloo  MMoouurriiññoo””,,  uubbiiccaaddoo  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  TTeeppiicc,,  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  pprrootteessttaa  ddeell  cciiuuddaaddaannoo  

RRoobbeerrttoo  SSaannddoovvaall  CCaassttaaññeeddaa,,  ccoommoo  GGoobbeerrnnaaddoorr  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

EEnn  ddiicchhoo  aaccttoo  ssoolleemmnnee,,  eenn  ttéérrmmiinnooss  pprreessccrriittooss    ppoorr  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  

SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  ttoomméé  llaa  pprrootteessttaa  lleeyy  aall  cciiuuddaaddaannoo  RRoobbeerrttoo  SSaannddoovvaall  CCaassttaaññeeddaa,,  ccoommoo  

GGoobbeerrnnaaddoorr  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddeell  EEssttaaddoo..  

  

  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ccoonnttiinnuuaannddoo  ccoonn  llooss  rreessoolluuttiivvooss  ddee  ddeeccrreettoo,,  ssee  rraattiiffiiccóó  llaa  pprrooppuueessttaa  ddeell  

GGoobbeerrnnaaddoorr  ddeell  EEssttaaddoo,,  ppaarraa  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  GGeenneerraall  BBrriiggaaddiieerr  eenn  

rreettiirroo  JJoorrggee  AAlloonnssoo  CCaammppooss  HHuueerrttaa,,  ccoommoo  SSeeccrreettaarriioo  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  yy  LLiicceenncciiaaddoo  

GGeerrmmáánn  RRooddrríígguueezz  JJiimméénneezz,,  ccoommoo  PPrrooccuurraaddoorr  GGeenneerraall  ddee  JJuussttiicciiaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

NNaayyaarriitt..  
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AAll  eeffeeccttoo,,  ppaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llooss  pprreesseenntteess  ddeeccrreettooss,,  ssee  lleess  ttoommóó  llaa  pprrootteessttaa  ddee  lleeyy,,  

ppaarraa  qquuee  aassuummiieerraann  lleeggaallmmeennttee  ssuuss  ccaarrggooss..  

  

  EEnn  oottrroo  oorrddeenn,,  eessttaa  HHoonnoorraabbllee  AAssaammbblleeaa  aapprroobbóó  eell  DDeeccrreettoo  qquuee  rreeffoorrmmóó  ddiivveerrssooss  

aarrttííccuullooss  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  yy  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  

IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  rreellaattiivvaa  aall  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnssttiittuucciioonnaall  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  eenn  ddiicchhoo  

iinnssttrruummeennttoo  ssee  ffiijjaann  llaass  bbaasseess  yy  mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ppaarraa  eell  mmeejjoorr  

ddeesseemmppeeññoo  ddee  llaass  aattrriibbuucciioonneess  qquuee  nnooss  ccoorrrreessppoonnddeenn..  

  

  

CCoonnttiinnuuaannddoo  ccoonn  eell  pprreesseennttee  iinnffoorrmmee,,  ssee  ddiieerroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttrráámmiitteess::  

  

CCoonn  ffeecchhaa  2255  aaggoossttoo  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  ddiioo  aa  ccoonnoocceerr  llaass  

aaccttaass  qquuee  pprreesseennttaarroonn  llooss  cciiuuddaaddaannooss  DDiippuuttaaddooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppaarrttiiddooss  

ppoollííttiiccooss  aaccrreeddiittaaddooss  eenn  eessttee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ccoonnssttiittuuiirrssee  

ffoorrmmaallmmeennttee  eenn  ggrruuppooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss..  

  

AAll  rreessppeeccttoo,,  ssuu  sseerrvviiddoorr  ccoonn  eell  ccaarráácctteerr  ddee  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  lleeyy  

ssee  eemmiittiióó  llaa  ddeeccllaarraattoorriiaa  ddee  CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  llooss  GGrruuppooss  PPaarrllaammeennttaarriiooss  yy  RReepprreesseennttaacciioonneess  

PPaarrllaammeennttaarriiaass  eenn  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa,,  ppaarraa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  qquuee  iinniicciiaarraann  ssuuss  ffuunncciioonneess..  
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CCaabbee  sseeññaallaarr  qquuee  ccoonn  ffeecchhaa  3300  yy  3311  ddee  aaggoossttoo  ddeell  22001111,,  ccoonnffoorrmmee  lloo  oorrddeennaa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  

PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  ssee  ddeessaahhooggóó  eell  aannáálliissiiss  ddeell  SSeexxttoo  IInnffoorrmmee  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  eell  

TTiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  eenn  llooss  rruubbrrooss  ddee  eedduuccaacciióónn,,  eemmpplleeoo,,  ssaalluudd,,  

iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  ggoobbeerrnnaabbiilliiddaadd..  

  

EEnn  ddiicchhaass  sseessiioonneess  llooss  DDiippuuttaaddooss  ddee  llooss  GGrruuppooss  yy  RReepprreesseennttaacciioonneess  PPaarrllaammeennttaarriiaass  

rreepprreesseennttaaddaass  eenn  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa,,  ttuuvviieerroonn  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  eexxpprreessaarr  ssuuss  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa,,  

ppoossiicciioonnaammiieennttooss,,  rreefflleexxiioonneess  yy  ccrriitteerriiooss  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aall  ccoonntteenniiddoo  ddeell  SSeexxttoo  IInnffoorrmmee  ddee  

GGoobbiieerrnnoo..  

  

AAll  rreessppeeccttoo,,  ccoonnffoorrmmee  lloo  mmaarrccaa  nnuueessttrraa  ééttiiccaa  ppaarrllaammeennttaarriiaa  ssee  rreessppeettóó  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ppuunnttooss  

ddee  vviissttaa  ddee  llooss  DDiippuuttaaddooss  qquuee  hhiicciieerroonn  uussoo  ddee  llaa  ttrriibbuunnaa  eenn  llooss  ddiiffeerreenntteess  rruubbrrooss..  

  

DDiippuuttaaddaass  yy  DDiippuuttaaddooss,,  eessttooss  ffuueerroonn  llooss  ttrráámmiitteess  yy  rreessoolluucciioonneess  ttoommaaddooss  ppoorr  PPlleennoo  

LLeeggiissllaattiivvoo,,  ccoonn  ggrraann  ccoommpprroommiissoo  yy  sseennttiiddoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  ppaarraa  bbiieenn  ddee  NNaayyaarriitt  yy  llooss  

nnaayyaarriittaass..  

  

  

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eennttrree  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarrllaammeennttaarriiaass  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

SSee  ddiioo  aa  ccoonnoocceerr  eell  AAccuueerrddoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo,,  ssuussccrriittoo  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  

ppoorr  eell  qquuee  ssee  eemmiittiióó  nnoommbbrraammiieennttoo  aa  ffaavvoorr  ddeell  CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo  JJuulliioo  CCééssaarr  LLóóppeezz  RRuueellaass,,  
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ccoommoo  JJeeffee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAuuddiittoorrííaa  OOppeerraacciioonnaall  yy  AAddmmiinniissttrraattiivvaa,,  yy  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  

DDeessppaacchhoo  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  IInntteerrnnaa  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

EEnn  oottrroo  oorrddeenn  ddee  iiddeeaass,,  ccoonn  ffeecchhaa  11ºº  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  eessttee  HHoonnoorraabbllee  

CCoonnggrreessoo  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  rreessppeettoo  ddee  aauuttoonnoommííaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall,,  ssoossttuuvvoo  uunn  eennccuueennttrroo  ccoonn  eell  

PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  ddeell  EEssttaaddoo,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  sseennttaarr  llaass  bbaasseess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ccoollaabboorraacciióónn  

iinnssttiittuucciioonnaall  qquuee  rreedduunnddeenn  eenn  llaass  rreeffoorrmmaass  yy  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  mmaarrccoo  jjuurrííddiiccoo  qquuee  rreessppoonnddaa  

ccoonn  eeffiiccaacciiaa  aa  llaass  eexxiiggeenncciiaass  ddee  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ssoocciiaall  eenn  NNaayyaarriitt..    

  

AAssiimmiissmmoo,,  eell  ddííaa  22  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  eessttee  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ssee  

ssoossttuuvvoo  uunn  eennccuueennttrroo  ddee  ccoorrddiiaalliiddaadd  yy  ddee  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ppeerrssoonnaall  SSiinnddiiccaalliizzaaddoo  ddeell  SSUUTTSSEEMM  

yy  ssuu  LLííddeerr  SSiinnddiiccaall  DDiippuuttaaddaa  ÁÁgguueeddaa  GGaalliicciiaa  JJiimméénneezz,,  eenn  eell  qquuee  ssee  ddeejjóó  ppllaassmmaaddoo  eell  

ccoommpprroommiissoo  ddee    ttrraabbaajjaarr  ddee  llaa  mmeejjoorr  ffoorrmmaa  ccoommoo  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  ssee  hhaa  hheecchhoo..  

  

  

EEnn  eell  áámmbbiittoo  ddee  ggeessttiióónn::  

  

EEssttaa  lleeggiissllaattuurraa,,  aatteennddiióó  ppoorr  ccoonndduuccttoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ddiivveerrssooss  

aassuunnttooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd,,  lloo  qquuee  ssee  rreecciibbiieerroonn  yy  ssee  aaccoorrddóó  aappooyyaarrllooss  eenn  ssuuss  ggeessttiioonneess..  

  

EEnn  ccuuaannttoo  aall  rreeggiissttrroo  yy  ccoonnttrrooll  ddee  ddooccuummeennttooss,,  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa  rreecciibbiióó  110044  ccoommuunniiccaaddooss  ddee  

ddiivveerrssooss  óórrggaannooss  lleeggiissllaattiivvooss  ddeell  ppaaííss,,  ddee  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llaa  eennttiiddaadd,,  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  

UUnniióónn  yy  ddee  ppaarrttiiccuullaarreess..  
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CCiiuuddaaddaannaass  yy  cciiuuddaaddaannooss  LLeeggiissllaaddoorreess..  

  

CCoonn  eessttee  iinnffoorrmmee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess,,  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  ddaa  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaa  

oobblliiggaacciióónn  ddee  iinnffoorrmmaarr  aall  ttéérrmmiinnoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  ssoobbrree  nnuueessttrroo  ddeesseemmppeeññoo..    

  

PPoorr  lloo  qquuee  ddeesseeoo  rreeiitteerraarr  mmii  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  ppoorr  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  yy  ooppoorrttuunniiddaadd  qquuee  ssee  nnooss  bbrriinnddóó  

ppaarraa  ddiirriiggiirr  llooss  ttrraabbaajjooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss  ddee  eessttee  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo,,  aall  ddaarr  ccoommiieennzzoo  eell  

pprriimmeerr  yy  sseegguunnddoo  mmeess  ddeell  ppeerrííooddoo  oorrddiinnaarriioo  ddee  sseessiioonneess  ddeell  PPrriimmeerr  AAññoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  

CCoonnssttiittuucciioonnaall,,  eessttooyy  sseegguurroo  yy  ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  ppuussiimmooss  lloo  mmeejjoorr  ddee  nnuueessttrroo  eessffuueerrzzoo,,  

aapplliiccaannddoo  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  yy  eell  RReeggllaammeennttoo  ddeell  CCoonnggrreessoo  ssiinn  ddiissttiinnggoo  aallgguunnoo..  

  

CCoommppaaññeerrooss  LLeeggiissllaaddoorreess,,  rreeccoonnoozzccoo  llaa  mmaadduurreezz  ppoollííttiiccaa  ccoonn  qquuee  uusstteeddeess  hhaann  aaccttuuaaddoo,,  yyaa  

qquuee  nnooss  hhaa  ppeerrmmiittiiddoo  llooggrraarr  aaccuueerrddooss  qquuee  hhaann  ttrraaííddoo  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  llaa  aapprroobbaacciióónn  

ssaattiissffaaccttoorriiaa  ddee  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llooss  aassuunnttooss  ssoommeettiiddooss  aa  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  

mmii  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  aa  ttooddooss  ppoorr  ssuu  ttrraabbaajjoo  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  

  

FFiinnaallmmeennttee  eexxpprreessoo  qquuee  eess  uunn  hhoonnoorr  ppaarraa  mmii  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ddee  eessttee  eeqquuiippoo  qquuee  iinntteeggrraa  llaa  aaccttuuaall  

LLeeggiissllaattuurraa,,  ppeerroo  ssoobbrree  ttooddoo  eess  uunn  hhoonnoorr  hhaabbeerr  eessttaaddoo  aall  ffrreennttee  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ppoorr  lloo  

qquuee  llooss  iinnvviittoo  ccoommppaaññeerraass  yy  ccoommppaaññeerrooss  aa  qquuee  ttrraabbaajjeemmooss  uunniiddooss  ppoorr  eell  bbiieenn  ddee  NNaayyaarriitt,,  yyaa  

qquuee  ““NNaayyaarriitt,,  eess  pprriimmeerroo””..    

  

PPoorr  ssuu  aatteenncciióónn,,  ggrraacciiaass..  


