
	

	

PLANHAB 2040 
OFICINAS TEMÁTICAS 

 

CONVITE PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE 
 

Prezado Sr. Jordan Fabrício Martins 

Presidente do	Instituto de Registro Imobiliário do Brasil IRIB 

 

A Secretaria Nacional de Habitação está iniciando o processo de revisão do Plano Nacional de Habitação 
(PlanHab 2040), ponto de partida para a formulação de uma estratégia de médio e longo prazo para 
equacionar as necessidades habitacionais, presentes e futuras, a partir do direcionamento dos recursos 
existentes e a serem mobilizados, apresentando diretrizes para os eixos estruturadores da política 
habitacional. 

Ao longo do ano de 2022, serão formulados e debatidos estudos técnicos e proposições para a 
implementação e monitoramento de estratégias e ações para o enfrentamento da questão da moradia 
nas diferentes regiões do país, com a contribuição da sociedade civil, dos setores públicos estaduais e 
municipais e de agentes do setor privado. 

A construção do diagnóstico, primeira etapa da revisão do PlanHab 2040, será realizada de forma 
colaborativa, por meio de um conjunto de Webinários, Nacional e Regionais, que ocorreram ainda em 
2021, e um conjunto de Oficinas Temáticas a serem acompanhadas pela Comunidade PlanHab. 

Assim, gostaríamos de pedir a indicação de representantes dessa instituição, titular e suplente, para 
compor a Comunidade PlanHab, ao longo do conjunto das Oficinas Temáticas sobre os Eixos do Plano e 
as Linhas Programáticas de atendimento habitacional. As Oficinas serão realizadas de forma virtual, 
sempre às tardes de quarta-feira. Enviaremos a programação completa e demais instruções diretamente 
aos representantes indicados. 

Desde já agradecemos e pedimos que sejam encaminhados até 17/01/2022 nome, e-mail e telefone para 
contato dos representantes indicados. 

Colocamos à disposição para esclarecimentos, os contatos da Coordenadora-Geral de Gestão Integrada 
Amanda Alves Olalquiaga [amanda.olalquiaga@mdr.gov.br (61) 2108-1022 ou (61) 98254-1740] e da 
Coordenadora de Cooperação Técnica Ana Amélia da Silva [ana.asilva@mdr.gov.br]. 

 

 

Secretaria Nacional de Habitação  

Ministério do Desenvolvimento Regional 

 

 



	

	

 

CRONOGRAMA OFICINAS 

ETAPA OFICINA DATA 
OFICINA “PONTA PÉ INICIAL” 26/01/2022 
EIXOS PLANHAB Arranjos Institucionais 02/02/2022 
 Cadeia Produtiva da Construção Civil 09/02/2022 
 Estratégias Urbanas e Fundiárias 16/02/2022 
 Financiamento e Subsídio 23/02/2022 
 Sustentabilidade 09/03/2022 
OFICINA “VISÃO DE FUTURO”  23/03/2022 
LINHAS PROGRAMÁTICAS Produção ou Aquisição Subsidiada de Imóveis 30/03/2022 
 Produção ou Aquisição Financiada de Imóveis 06/04/2022 
 Requalificação de Imóveis em Áreas Urbanas 13/04/2022 
 Locação Social de Imóveis em Áreas Urbanas 20/04/2022 
 Urbanização de Assentamentos Precários 27/04/2022 
 Melhoria Habitacional 04/05/2022 
 Regularização Fundiária Urbana 11/05/2022 
 Desenvolvimento Institucional 18/05/2022 
 

 

WEBINÁRIOS PLANHAB 

Aproveitamos para convidá-lo(a) a assistir o conjunto de Webinários que foram realizados em 2021, como 
primeira etapa do diagnóstico colaborativo, que encontram-se disponíveis no canal do MDR no YouTube. 

 

WEBINARIOS PLANHAB 
Disponíveis no canal do MDR no YouTube 

   DATA WEBINÁRIO LINK 
24/11/2021 Nacional https://www.youtube.com/watch?v=Z5BeHDL1LkM 

26/11/2021 Região Norte https://www.youtube.com/watch?v=pNxtg0EUwJk 

01/12/2021 Região Nordeste https://www.youtube.com/watch?v=3c-hN6bx2Po 

03/12/2021 Região Centro Oeste https://www.youtube.com/watch?v=QWSy3Ds9bHU 

08/12/2021 Região Sul https://www.youtube.com/watch?v=ddClk-gU33k 

10/12/2021 Região Sudeste https://www.youtube.com/watch?v=WlE2hHBOHbs 
 


