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Eu, Wagner Pereira da Silva, venho através dessa fazer o pedido, para que seja uma
homenagem ao  meu filho  Allison  Siqueira  Silva,  que  faleceu  aos  7  anos de  idade  no  dia
17/10/2019, essa homenagem pode ser dar através da nomeação de rua ou praça para que a
memória  desse  garoto  seja  eterna,  assim  como  ele  mudou  a  minha  vida  também  fez  a
diferença na vida de muitas outras pessoas mesmo com pouca idade.

Alisson nasceu no hospital Cidade Tiradentes, no dia 03/10/2012, seus pais Wagner
Pereira da Silva e Danielle Pita Siqueira, com então 19 anos, nascidos e criados em Cidade
Tiradentes.

Seu nascimento só trouxe alegrias e trouxe a vida de todos que o cercavam mais amor,
afeto e transformação.

Allison  era  muito  alegre,  comunicativo,  amoroso  e  inteligente,  era  apaixonado  por
carros.

Seus pais se separaram em 2015. Wagner conheceu Renata e ficou noivo e Danielle
se casou com Patrick. Aumentando ainda mais a família. Onde ele distribuía ainda mais amor e
alegrias. Ele era apaixonado pelos avós, não ficava um dia sem falar com eles.

Nos primeiros  anos ficou em creches localizadas no setor  do 88 e  posteriormente
estudou no colégio  cristão Flórida  e  Maria  Antônia  de Moura  (após se  mudar  para  a  Vila
Andrade).

Apesar  da  pouca  idade,  não  esquecia  os  lugares  onde  passou,  as  pessoas  que
conheceu, e principalmente os carros que elas tinham.

São muitas histórias que marcaram a presença dele aqui conosco. Certa vez, ele disse
a uma tia que estava em tratamento de câncer, mesmo com a aparência abatida e sem cabelos
que ela estava LINDA, para ela aquilo foi uma motivação a mais e a ajudou muito.

Ele conversava com todas as pessoas, cumprimentava, era bem dado a um bate papo.

Outra vez, encontrou um mendigo na rua e pediu para o pai dar um dinheiro para ele,
ele precisa.

No colégio ele era amigo do André uma criança com deficiência auditiva, e como André
tinha dificuldade em compreender as lições, ele o ajudava.

Ele foi destaque no curso que o Proerd ministrou em sua escola.

Na escola sempre se destacou por ser amoroso, ajudar os colegas, dividir as coisas e
conversar bastante.

No dia em que ele deu entrada no hospital,  7 dia após completar 7 anos, foi  uma
comoção, nós sabíamos o quanto ele querido mas ninguém imaginou tanto.

Logo, muitas pessoas começaram a chegar ao hospital, todas consternadas.

Imediatamente,  formou-se  uma gigante  corrente  de  orações,  e  mesmo ali  naquele
estado, o Allison foi capaz de unir pessoas, e nos fazer refletir, ele teve uma missão linda aqui,
e não é porque ele era uma criança, mas sim porque foi e sempre será um anjo que veio para
iluminar nossas vidas.

Sua breve partida nos deixa tristes, mas a sua história e os anos que vivemos juntos
serão eternamente lembrados.



Em  vida  foi  muito  amado,  querido,  desejado.  E  na  sua  partida  muitas  e  muitas
demonstrações de amor e afeto.

Para que ele seja eternizado sua escola nomeou a quadra de esportes com nome dele

Somos privilegiados de ter tido a oportunidade de conviver com Allison, assim que ele
nasceu fizemos vários planos e graças a Deus, tivemos a chance de poder desfrutar coisas
lindas com ele, tanto em parques de diversão quando em locais públicos, em casa, com os
familiares,  ele  viveu  a  vida  intensamente,  em todos  os  lugares  ele  sempre  marcava  sua
presença, constantemente ele virava atração nas festas e parques por sua espontaneidade e
carisma, perguntava o nome de todos e também dos carros, pois ele era um apaixonado por
carros, por isso todos ficavam encantados e queriam conversar e brincar com ele, são diversas
histórias que ele tem com cada pessoa, o que de alguma forma marcou a vida das pessoas,
seja num sorriso, ou até mesmo numa surpresa por saber que ele sabia o nome de diversos
veículos. Hoje a história dele fica marcada não só na memória dos familiares e amigos mais
queremos deixar a história dele marcada para sempre na vida das pessoas.

Peço para que possa nos proporcionar,  esse prazer  de marcar  o nome de Allison
Siqueira Silva, não só nas nossas vidas mais na vida de muitas outras pessoas, para muitas
pessoas colocar o nome em uma placa para nomear uma rua ou uma praça pode ser muito
simples porém, para todos nós será uma maneira de eternizar ele não só nos nossos corações
mais também na sociedade.

Ninguém morre enquanto permanece vivo no coração alguém.
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