
 
REQUERIMENTO Nº 1497, DE 2021 

 

   Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, da 

Consolidação do Regimento Interno, seja consignada na ata de nossos 

trabalhos, manifestação de congratulação ao sr.  ALEXANDRE GALGANI, por 

ter representado o Brasil de forma brilhante e única, na modalidade de tiro 

esportivo, nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio 2020.  

 

   Requeiro, ainda, que desta congratulação se dê ciência ao 

atleta na Rua Sirius, 581, Chácara Cruzeiro do Sul, Comarca de Sumaré – SP.   

 

    J U S T I F I C A T I V A 

 

    MORADOR DE SUMARÉ, Alexandre Galgani, 38 anos, foi 

o único atleta representante do Brasil na modalidade de tiro esportivo nos 

Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.  

    Aos 18 anos, Galgani mergulhou em uma piscina, bateu a 

cabeça no fundo e sofreu uma lesão na coluna, que o deixou tetraplégico. Ele 

sempre esteve em contato com o tiro ao brincar com carabinas de chumbinho. 

Em 2013, conheceu o treinador da Seleção Brasileira, James Neto, e foi a 

Curitiba (PR) para receber orientações sobre o esporte.  

    Galgani é da classe SH2, atiradores de carabina que não 

possuem habilidade para suportar o peso da arma com os braços e precisam 

de suporte para atirar. Ele é o único atleta da modalidade individual que 

representou o Brasil em Tóquio.  

    Essa foi a segunda paralimpíada de Alexandre Galgani. Na 

bagagem, levou resultados expressivos em competições anteriores, como as 

duas pratas conquistadas em eventos internacionais: uma na etapa de Al Ain 

da Copa Mundo, nos Emirados Árabes Unidos, em 2019, e outra no Parapan-

Americano de Lima 2019, além da experiência dos Jogos do Rio 2016, 

competição em que seu melhor resultado foi o 24º lugar na carabina deitado. 

 

    Resultados alcançados nas Paralimpíadas Tóquio 2020 



 
 

Carabina de ar deitado 10m – classe SH2: Alexandre terminou a fase 

classificatória com 633.9 pontos e na 10ª posição. Este foi o melhor resultado 

de Galgani em Jogos Paralímpicos. Nos Jogos Rio 2016, ele havia ficado em 

24ª lugar na carabina deitado.  

Carabina de ar 10m em pé – classe SH2: o sumareense somou 622 pontos e 

terminou em 22º lugar. 

Carabina mista 50m – classe SH1: Alexandre Galgani atingiu 618 pontos e 

ficou com a 16ª colocação. 

 

    Nas provas de tiros esportivos, a fase classificatória é 

composta por 60 tiros e os oito melhores atletas se classificam para a disputa 

final. Galgani não conseguiu medalhas, mas nos trouxe muito orgulho, merece 

todo nosso reconhecimento, admiração e respeito!  

    Deixo aqui minha homenagem ao Alexandre Galgani, meu 

conterrâneo de Sumaré, e estendo meus cumprimentos a todos os 259 

paratletas que representaram o Brasil. Parabéns pelo empenho, determinação 

e coragem! Vocês são grandes exemplos de superação e esperança para 

todos nós e entraram para a história com a melhor campanha brasileira de 

todos os tempos em Jogos Paralímpicos e recorde de ouros! Nossa delegação 

terminou a competição na 7ª colocação, com a conquista de 72 medalhas: 

- 22 OUROS 

- 20 PRATAS 

- 30 BRONZES 

Nosso mandato segue na luta por mais investimentos em esportes e inclusão 

das pessoas com deficiências! 

 

   Sala das sessões, em 22/09/2021. 

   a) Dirceu Dalben 


