FRANCISCO RAULINO
PRIMEIRO PREFEITO ELEITO PELO VOTO DIRETO

Francisco Raulino – Nasceu a 9 de fevereiro de 1901 na cidade de Altos,
tendo como genitores o Cel. Ludgero Raulino da Silva e Dona Honorina
Vasconcelos Raulino.

Deu inicio a seus estudos em sua cidade natal, depois passando ao Liceu

Piauiense. Daí foi para a Bahia, onde cursou o primeiro ano de medicina,
abandonando posteriormente o curso e retornando a Altos.

Firmou sociedade comercial com o Senhor Luis Marques de Holanda (exprefeito de Altos), constituindo um grande estabelecimento comercial de
mercadorias e miudezas em geral. A 23 de junho de 1926, aos 25 anos,
contraiu enlace matrimonial com Rita de Cássia Couto Raulino (Ritinha)
nascendo-lhes dessa união 8 filhos: Washington Francisco, Ludgero Neto,
Roberto, Honorina (Nana), Teresinha, Theonas, Eliene e Eline.

Além de se dedicar ao comercio, Francisco Raulino foi também
agropecuarista e Prefeito de sua cidade por três mandatos. A vocação
política parece ter herdado de seu avô paterno, o Capitão Francisco
Raulino da Silva, que foi conselheiro e presidente da Câmara do Conselho
de Humildes (hoje município de Alto Longá), sendo ainda procurador da
mesma, e membro da Comissão de Socorro de Humildes (entidade que

atendia os flagelado da seca).

Como político, foi nomeado Intendente (prefeito) de Altos, exercendo o
executivo municipal de 17 de novembro de 1945 a 8 de abril de 1946;
depois, já em eleição pelo voto direto, governou como prefeito eleito de
21 de abril de 1948 a 31 de janeiro de 1951. Foi novamente eleito
prefeito municipal em 1958, tendo governado de 31 de janeiro de 1959 a
31 de janeiro de 1963, sendo o seu vice o Senhor Abdias Simplício da
Silva.

Francisco Raulino foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto em Altos.
São obras de seu governo:

Construção do prédio da prefeitura;
Construção do Grupo Escolar Afonso Mafrense;
Construção do Ginásio Pio XII (uma curiosidade: O Ginásio Municipal Pio

XII, criado pelaLei nº 11 de 07 de maio de 1957, foi inteiramente
construído com recursos próprios do município. Somente em 1966, em
virtude do ato nº 273,de 19 de Janeiro daquele ano, referido
estabelecimento de ensino passa à rede estadual de ensino, tendo seu
nome alterado para Ginásio Estadual Pio XII, condição que permanece até
aatualidade).

Era um homem de forte personalidade. Popular e amável, de grande
espírito religioso. Muito auxiliou nos serviços de reforma e demais
atividades da Paróquia de São José e sempre fazia a hospedagem dos
padres que aqui vinham atender quando não existia ainda a Casa
Paroquial.

Veio a falecer em 30 de outubro de 1975, aos 74 anos, na cidade que ele
tanto amou e que lhe serviu de berço.

