ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EBP-Rio – 08/04/2013
Concluo o ano na função de presidente do Conselho agradecendo a
meus colegas de conselho pela confiança que, em mim,
depositaram.
Agradeço a Cristina Duba, que aceitou ocupar a função de
secretária e, de modo conciso, elaborou as atas que muito
contribuíram para enlaçar as questões debatidas durante o ano.
Aos colegas Fernando Coutinho, Manoel Motta, Maria do Rosário
Collier do Rêgo Barros, Ângela Negreiros, Cristina Duba, Eliana
Bentes, Maria Ângela Maia e Romildo do Rêgo Barros, meus
agradecimentos. Aprendi muito com cada um dos meus colegas
membros do Conselho que contribuíram de modo efetivo para o
debate político em torno de questões que dizem respeito à vida
institucional, assim como contribuíram para o encaminhamento de
propostas que traçam os caminhos relativos à construção
permanente de uma Escola.
Agradeço à Secretária da EBP-Rio, Natalina, pelo zelo e presteza.
Aos colegas que se responsabilizaram pelos seminários por conta e
risco.
Aos colegas que contribuíram com relatórios que subsidiaram parte
do relatório final do Conselho da Seção, que será levado para a
Conversação dos Conselhos da EBP em Porto de Galinhas no
próximo dia 25 de abril. Cito as colegas membros da EBP, Angélica
Bastos, Elisa Monteiro e Elza Freitas e os participantes do Núcleo
de Pesquisa em Psicanálise e Toxicomania, Selma Brasil e Márcio
Barbeito.
À Paula Borsoi e a Maria Silvia Hanna, que mantiveram uma
aproximação com o Conselho, debatendo propostas de trabalho e
encaminhando consultas, contribuindo assim para uma boa parceria
entre Diretoria e Conselho.
Destaco a aproximação do Conselho Nacional e do Conselho da
Seção, em especial, através da participação de um membro do
Conselho Nacional junto às reuniões do Conselho da Seção.
Contamos em algumas reuniões, com a presença de Maria do
Rosário do Rêgo Barros e Marcus André Vieira, que trouxeram
informações e contribuições que enriqueceram nossos debates.

Em relação aos correspondentes, mantivemos a orientação do
Conselho Nacional de consultar a cada um no sentido de renovar,
anualmente, conforme consta nos Estatutos, sua participação nas
atividades da EBP-Rio.
Destaco três eixos que nortearam o trabalho do Conselho da Seção
em articulação ao Conselho Nacional, às outras Seções e
Delegações: o crescimento qualitativo da Seção e, portanto, da
Escola; propostas para o crescimento e a ação lacaniana. Esse
debate desdobrou-se para verificar o momento atual da Seção,
considerando aqueles que hoje se referem à psicanálise de
Orientação Lacaniana para dar curso à sua experiência e à sua
formação, vinculando-se, transferencialmente, à Seção, mesmo
sem uma inscrição formal em alguma categoria existente nos
estatutos da Escola. Essa questão levou-nos, ainda, a reafirmar a
importância do acolhimento; do debate em torno do que
oferecemos; e a verificação das vias do trabalho coletivo
institucional que contribuem para o enlaçamento da EBP-Rio, do
ICP-RJ e da Escola.
No que diz respeito às ações da política lacaniana que atestam a
presença da EBP na cidade, são muitas as questões que os
psicanalistas são convocados a se posicionar. Neste ano, em
articulação à orientação do Conselho Nacional, o Conselho da EBPRio tomou para si a questão do autismo face ao debate em torno da
legislação atual e políticas públicas que se ocupam da abordagem
ao autismo na cidade do Rio de Janeiro. As ações desenvolvidas
no âmbito da Seção e na cidade além do debate que envolve a
psicanálise de Orientação Lacaniana com diferentes interlocutores e
representantes das políticas públicas da saúde mental e da
educação estão sob a coordenação de Maria do Rosário Collier do
Rêgo Barros e Paula Borsoi.
No próximo dia 25 de abril de 2013, em Porto de Galinhas, quando,
então, será realizada a Conversação dos Conselhos da EBP com
base nos relatórios de cada Seção e Delegação, teremos
oportunidade de avançar o debate em torno dos 3 eixos importantes
que nos foram propostos pelo Conselho Nacional, partindo da
questão: “De onde vem, hoje, os analistas de amanhã?”.

No dia 26 de abril, esperamos encontrar os colegas que fazem
parte da comunidade analítica da EBP no “X Congresso de
Membros”, em Porto de Galinhas.	
  
	
  

Concluo destacando a importância da política de permutação da
Escola e aproveito para comunicar a nova Presidente do Conselho
da EBP-Rio, Maria Ângela Maia.
Glória Maron
	
  

