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Após a conclusão do Curso de Psicologia no ano de 2004, atuou como professor 

substituto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceara no ano de 2005, 

vindo, ao final deste ano, trabalhar na cidade de Bela Cruz. 

Chegou em novembro de 2005 nesta nobre cidade para atuar na implantação do Centro 

de Referência da Assistência Social - CRAS e fazer parte da equipe do Núcleo de Atendimento 

Pedagógico Especializado - NAPE. Acabou por identificar-se com o trabalho no NAPE e neste 

permaneceu de 2005 ate 2013, sendo, até o presente momento, o psicólogo que mais tempo 

permaneceu continuamente atuando na cidade. 

No NAPE chegou a acompanhar, direta ou indiretamente, mais de duas mil famílias, 

por meio de atendimentos especializados, acompanhamentos terapêuticos, visitas às escolas, 

orientação de pais e mestres, palestras em todas as escolas do município e, quando requisitado, 

contribuindo com ações em outras áreas tais como Assistência Social e Saúde. 

Em 2013, após ter sido aprovado no concurso da Polícia Civil do Ceará, resolveu sair 

de Bela Cruz e assumir a nova missão. Passou a atuar como Policial Civil de 2014 até a presente 

data. Entretanto, em 2016, motivado tanto pelo desejo de retornar à região como pelo iminente 

casamento com Elisnara Carneiro de Sousa - filha de Bela Cruz - retornou ao Vale do Acaraú. 

Elisnara é filha de Luís Moacir de Sousa e Maria Luisa Carneiro de Sousa, sendo Luís Moacir 

mais conhecido como Luís Matias, filho de histórica família Belacruzense. 

Como Policial, foi lotado inicialmente na Delegacia Regional de Acaraú, mas logo 

pediu para atuar na Delegacia Municipal de Bela Cruz. Atualmente é Inspetor Chefe da Delegacia 

Municipal de Bela Cruz e compõe, juntamente com sua equipe, o núcleo de inteligência, sendo a 

equipe responsável pela elucidação de diversos crimes e prisão de muitos infratores. 

Nunca deixou de estudar, sendo autodidata em vários temas e atualmente cursa pós-

graduação em Ciências Políticas pela Unicesumar. 
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