Desenho da folha de informações do Mapa da Unidade de Democracia
Câmara Estadual e Distritos do Senado Estadual
Origem:
A Coligação para a Democracia do Desenho (Drawing Democracy Coalition) desenvolveu
Mapas da Unidade para os distritos do Senado Estadual e da Câmara do Estado em
Massachusetts. Os mapas propostos alinham com os objetivos da Coligação para manter as
comunidades de interesse inteiras e aumentar o poder político para o PIPDC, comunidades
imigrantes e de baixa renda. Os mapas da unidade foram construídos com base em cerca de
100 mapas de comunidades de interesse e conversas extensivas com parceiros comunitários e
líderes legislativos de todo o estado de Massachusetts.

Definições-chave:
Distritos majoritários-minoritários: Terminologia da Lei do Direito de Voto que se refere aos
distritos com a maioria da população minoritária racial ou linguística. O Drawing Democracy
também se refere a estes como "distritos com maioria PIPDC".
PIPDC: Preto, Indígena, Pessoas de Cor
Distritos de coalizão: Distritos onde as minorias raciais combinadas constituem 50% ou mais
da população em idade de votar e onde os eleitores desses diferentes grupos raciais votam em
conjunto para eleger o candidato da minoria preferida.
Distritos influentes: Distritos onde um grupo minoritário racial ou étnico não constitui a maioria
dos eleitores, mas tem membros suficientes do grupo minoritário para influenciar
substancialmente uma eleição ou as decisões de um representante eleito.
População em idade de voto (PIV): O número de residentes que têm 18 anos ou mais.
População cidadã em idade de voto (PCIV): O número de residentes que são elegíveis para
votar porque têm 18 anos ou mais e são cidadãos dos Estados Unidos.
Sumário:

O mapa da Câmara proposto aumenta o número de distritos majoritários-minoritários com base
na população total de 20 para 29, incluindo cinco distritos que são majoritários-Latinx e seis
que são majoritários-Pretos. 27 desses distritos são maioria-minoritária de acordo com a
população em idade de voto (PIV) e 16 são maioria-minoritária de acordo com a população em
idade de voto dos cidadãos (PCIV).

O mapa do Senado proposto aumenta o número de distritos majoritários-minoritários com base
na população total de três para sete, incluindo um distrito majoritário do Senado Negro em
Boston e um distrito majoritário do Senado Latino ancorado em Lawrence. Sete desses distritos
são majoritários-minoritários de acordo com o PIV, e dois são majoritários-minoritários de
acordo com o PCIV.

Mudanças nos distritos prioritários
Casa do Estado – clique aqui para ver o mapa interativo
● Mantendo fortes distritos majoritários-minoritários em Boston via:
○ Criando cinco distritos majoritários-pretos em Boston:
■ Uphams Corner and Grove Hall, juntamente com a união do
desenvolvimento habitacional da Velha Colônia (129)
■ Dorchester e Mattapan (130)
■ Roxbury (131)
■ Mattapan e Milton (136)
■ Hyde Park (138)
○ Criação de fortes distritos de coalizão majoritária-minoritária em:
■ Dorchester, incluindo as populações cabo-verdianas e vietnamitas
(128)
■ O extremo sul e vários conjuntos habitacionais públicos no sul de
Boston (133)
■ Jamaica Plain e Mission Hill, incluindo o Mission Park, Mildred C
Haley, e Alice Taylor (139)
○ Manutenção de um distrito maioritariamente latino no leste de Boston
(125)
● Aumentando as oportunidades de representação na Costa Norte e MetroNorth
por:
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●

●

●
●

●

Criação de um novo distrito de Chelsea (7), com maioria livre de
incumbências, em Chelsea (7), separando Chelsea de Charlestown e
combinando Charlestown com o West End e Back Bay (126)
○ Criação de um distrito de coalizão completamente contido no Revere
(14). Muitos residentes do Norte da África/Oriente Médio podem ter sido
contados como brancos no Censo 2020.
○ Reforçar a representação dos eleitores da AAPI em Malden (91) e tornar
os HDs de Malden mais compactos
○ Reforço da representação dos eleitores do PIPDC em Lynn (33, 34)
separando Lynn 3-3 e 3-4 de Marblehead e Swampscott (31)
Aumentar as oportunidades de representação na Costa Sul via:
○ Unindo a comunidade AAPI em North Quincy acrescentando Quincy 3-3
a 98 (Quincy 3-3 estava em um distrito com Dorchester)
○ Unindo Randolph em um distrito combinado com Milton (104)
○ Criação de dois distritos majoritários-minoritários completamente contidos
dentro de Brockton, incluindo um distrito majoritariamente negro (121) e
um distrito de coalizão forte (122)
Mantendo a representação no oeste de Massachusetts via:
○ Acrescentando os recintos Chicopee 3B e 7B, onde muitas famílias
porto-riquenhas e dominicanas compram casas, a Holyoke (47)
○ Manutenção de um forte distrito PCIV de maioria latina em Springfield
(52), um forte distrito de coalizão latino/ negro (53), e um distrito de
coalizão maioria negra e latino com base na população (51)
○ Consolidando Pittsfield em um distrito (8)
Consolidação do núcleo de Worcester em dois distritos (155 e 158)
Expandindo as oportunidades de representação no Vale do Merrimack via:
○ Mantendo Methuen 2-1 combinado com o Western Lawrence HD (149)
○ Manutenção de um distrito residente majoritário-minoritário (152) e de um
distrito PCIV majoritário-minoritário em Lowell (152)
Consolidando as Cidades Gateway na Costa Sul por:
○ Diminuição do número de distritos em New Bedford de 5 para 3 (15, 16,
18)
○ Criação de um novo distrito majoritário-minoritário em New Bedford (16)
○ Manter dois distritos consolidados em Fall River (19, 20)

Senado do Estado – clique aqui para ver o mapa interativo
● Criando um novo distrito PCIV majoritariamente negro que passa por Upham's
Corner, Grove Hall, Dorchester Center, Mattapan, Hyde Park e Roslindale em
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Boston (8). Este distrito majoritário negro, ancorado em Dorchester, oferecerá
novas oportunidades de representação para os eleitores negros e todos os
residentes do PIPDC.
Preservar um distrito de coalizão PIV majoritário minoritário que agrupa
Chinatown, Roxbury, Jamaica Plain e West Roxbury em Boston (7)
Criação de um novo distrito de coalizão PIV majoritário-minoritário unindo
comunidades imigrantes do leste de Boston, Revere e Lynn, todas suscetíveis
ao deslocamento devido ao aumento dos custos de moradia e da mudança
climática (20)
Criar um distrito majoritário-Latino baseado na população, combinando
Lawrence com Methuen (31), ao invés de combinar Lawrence com Andover.
Muitos residentes de Lawrence encontram oportunidades acessíveis de
propriedade de casa em Methuen.
Criação de um novo distrito de coalizão PIV majoritário-minoritário agrupando
Chelsea, Everett, Charlestown e Cambridge (6)
Criação de um novo distrito de coalizão PIV majoritário-minoritário combinando
Brockton, Randolph, Avon, e Stoughton (13). Os locatários do PIPDC em Boston
que buscam casas populares freqüentemente compram casas em Brockton,
Randolph, e Stoughton
Fortalecimento de um distrito de coalizão PCIV majoritariamente minoritário com
Springfield e Chicopee (3)

