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INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE
EVENTOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
CONGRESSO DE REABILITAÇÃO ORAL, PERIODONTIA E
—
IMPLANTODONTIA
Dá OUTRAS
E
“CROPF'
PROVIDÊNCIAS

SENHOR PRESIDENTE

ARTIGO 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos
do Município de Ribeirão Preto o “CROPI” — CONGRESSO DE REABILITAÇÃO
ORAL, PERIODONTIA E IMPLANTODONTIA, cujo a realização é de responsabilidade dos
organizadores do Congresso.

ARTIGO 2º - A data da realização do evento poderá ser definida pelos
organizadores do evento entre os meses de maio junho.

e

ARTIGO 3º - Es lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Saia das Sessões. 20 de feve reiro de 2020.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

O CROPL

CONGRESSO DE REABILITAÇÃO ORAL.

PERIODONTIA E

surgiu na cidade de Ribeirão Preto em 1997.
primeira edição, o Congresso recebe também uma feira cientifica

IMPLANTODON
Desde a

A,

tecnológica composta por empresas renomadas do ramo, nacionais
com inovações na área odontológica.

e

e

internacionais,

Devido ao crescimento e interesse dos profissionais pelo Congresso, este

passou a figurar como e maior Congresso odontológico do interior paulista
presente há uma década no calendário dos maiores congressos do país.

e

está

partir deste ano, em sua 11º Edição o CROPI marca presença anualmente
no calendário Odontológico de Ribeirão Preto, com importantes nomes da
odontologia nacional e internacional, Que com 22 anos e consolidado no cenário
A

nacional, partirá para sua vocação de Congresso Internacional e anual,
Sendo assim, como forma de reconhecimento e devido a importância que o
CROPI tem e trouxe para a cidade de Ribeirão Preto, necessário de faz à sua
inciusão no calendário de eventos de nosso município,
Razão pela qual, requeiro aos nobres colegas

a

aprovação do presente

projeto de let.
Ribeirão Preto, 20 de fevereiro de 2020.
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EIINCTONÁ RIO

CROPI
CROPI 2020 Internacional Congress Ribeirão Preto terá a maior feira

tecnológica do Interior Paulista

Marcado para o início de junho o evento e sua afual diretoria vai reunir prolissionais e
empresas nacionais e internacionais promovendo um grande encontro científico

2020 é ano de CROPI - (Congresso de Reabilitação Cral, Periodontia,
Harmonização Orofacial e Implantodontia de Ribeirão Preto). Conceituado pela
sua qualidade de excelência educativa, tecnológica e empresarial, promovendo a
maior eira tecnológica odontológica do interior paulista, o CROP! tem a frente de seu
comité, o Prof. Dr. Ronatdo Silva, Coordenador Científico do instituto de Ciência em
implantologia e Reabilitação Oral, que vem agregando à Ribeirão Preto/SPiBrasil,
importantes valores na conquista do espaço odontológico no cenário nacional, com o
objetivo de promover um evento que agregue desenvolvimento e visibilidade
profissional aos participantes, enfatizando valores e imediata aplicação clínica.
Em 2020, estarão ao lado do Prof. Dr Ronaldo Silva, presidente do Comitê, o
Presidente do 11º CROPI, Prof. Dr. Marco Antonio Bottino, Profa. Dra. Lindalva
Gutierrez — Vice -— Presidenta, o Presidente de Honra, Dr. Claudio Miyke, um dos
homenageados da edição passada e o Patrono de 11º CROPI, Pref, Dr. Vicente de
Souza Pinto e o Coardenador Científico, Dr. Rafael Calixto.
Messe sentido e dentro da filosofia de apoio ao intercâmbio científico, o CROP! 2020
internacional Congress Ribeirão Preto, chega à sua 11º Esição, nos dias 3,4 e 5 de
junho de 2020, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping — Ribeirão Preto —- SP —
Brasil,

e

São 22 anos de CROPI, a expectativa para a 17º Edição, é receber cerca de 1.500
cirurgiões - dentistas, de diferentes especialidades e regiões do Pais, 40 palestrantes
e mais de 57 empresas exposiloras, responsáveis em promover o intercâmbio dos
grandes avanços científicos atuais”, priorizando as principais soluções odontulógicas
cíínicas e tecnológicas para se obter o melhor dos resultados”, comenta o Prof Dr.
Ronaldo Silva, idealizador do evento. "Quero compartilhar esse momento da 17º
edição do CROP!, com toda categoria « demais profissionais do ramo, que além de
oferecer conferências de excelência, com um time de minisiradores de alto padrão, de
renome nacional e inlemacional, 0 congresso também contará conforme seu modelo
estrutural, com uma feira tecnológica, a maior do inferior paulista, com empresas de
renome na área odontológica proporcionando aos profissionais atualização com
amplo supote científico Comemorando 22 anos de CROPIL posso afirmar
categoricamente, que o sucesso de todas as edições estão airibuidos as ações
coletivas entre empresas e profissionais, que juntos cada vez mais, elevam a ciência
afirma o presidente do comhe, Prof. Dr.
odontolúgica a níveis da mais alta escala
*
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Siva.

Vale ressaltar, que quem passar pelo CROP| 2020, ferá avesso a toda evolução
clinica e tecnológica, nas áreas de Estética, Harmonização Orofacial, Reabilitação,
Periodontia e Implantologia Oral, e a um amplo conteúdo científico direcionado
especificamente para toda classe, contemplando desde dentistas iniciantes, até
especialistas de áreas distintas, numa visão contemporânea completa da Odontologia,
direcionando os profissionais ao caminho da ciência, através de trabalhos científicos e
evidâncias clínicas.
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