APOIE COMUNIDADES SEGURAS

(Um Ato para Proteger os Direitos Civis e a Segurança de Todos os Residentes de Massachusetts)

S.1305 e H.3269

Do Boston Tea Party aos movimentos antiescravistas e de casamento igualitário, a liderança de
Massachusetts sempre formou a consciência da nação em direitos civis. Hoje, necessitamos
deste tipo de coragem para os imigrantes muçulmanos em nossas comunidades.
O Ato comunidades Seguras (Safe Communities Act) protegerá os direitos civis de todos os
residentes do estado garantindo que o dinheiro de nossos impostos não seja utilizado para
auxiliar a Administração Trump a deportar famílias imigrantes ou criar um registro muçulmano.
Essa nova versão do Ato Confiança (Trust Act) é patrocinada pela senador Estadual Jamie Eldridge (S.1305) e
a deputada estadual Juana Matías (H.3269).
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ATO COMUNIDADES SEGURAS
1. Proíbe apoio estadual a qualquer registro muçulmano. Proíbe agências policias e o departamento
de Trânsito de acessar quaisquer bancos de dados ou arquivos para processar programas de registro
baseado em origem nacional, religião ou outras características protegidas.
2. Garante Direitos Básicos Previsto em Lei para imigrantes detidos em instalações estaduais ou locais.
Requer informar os detentos – em uma língua que compreendem – que têm o direito de recusar uma
entrevista com agentes do ICE e de ter seu próprio advogado presente (desde que paguem) se assim
escolherem.
3. Garante que recursos policiais sejam utilizados para combater o crime e não separar famílias.
Garante que a polícia estadual, local e do campus não participem em atividades de aplicação de leis de
imigração federais, incluindo participação em inquéritos, investigações, batidas, prisões ou detenções que
sejam baseadas somente em status imigratório. Quando policiais viram agentes do ICE, imigrantes

vítimas e testemunhas de crimes têm medo de chamar a polícia, o que torna todos nós menos
segura(o)s. 1

4. Proíbe acordos de colaboração entre o Departamento de Segurança Interna (DHS) e agências policiais
que transformam oficiais estaduais e locais em agentes de imigração, como o que aconteceu recentemente
nos municípios de Bristol e Plymouth.
5. Mantém padrões constitucionais. O projeto de lei é igualitário para cidadãos e não-cidadãos no que
diz respeito à aplicação de lei. Não prevenirá a polícia de prender ou deter um indivíduo que esteja sendo
investigado por um crime ou acusado de um crime, o que é consistente com os padrões constitucionais
aplicados a todos no Estado de Massachusetts.
6. Conforme a lei federal. O projeto de lei contém várias provisões assegurando conformidade com leis

federais, especificamente 8 U.S.C. § 1373, que proíbe governos estaduais e locais de restringir a troca de
informações sobre cidadania ou status de imigração.
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Por exemplo, residentes estaduais que são imigrantes são historicamente duas vezes mais prováveis de serem vítimas de
violência doméstica e homicídio do que os nativos, em grande parte porque têm medo de ser separados de suas crianças ou
membros da família por deportação. A maioria das famílias imigrantes em MA são famílias de “status mestiço“ – o que significa que
membros diferentes possuem status diferentes. A maioria possui crianças que são cidadãs dos Estados Unidos.

Para oferecer endosso institucional, contate Liza Ryan, Dir. of Organizing, at 617-350-5480 x206, lryan@miracoalition.org

