
Foco Assessoria e Consultoria 
Perfil 

 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F,  Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br  1  

 

Conselheiro Substituto NILO PASQUALI 

Conselheiro Substituto no Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)  
 

Nilo Pasquali é bacharel em Engenharia Elétrica (UnB, 2004) e pós-
graduado em Regulação em Telecomunicações (UnB, 2008). 
 
Servidor público da carreira de especialista em regulação na Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), desde 2005, foi gerente de 
Regulamentação de Serviços Móveis (2010-2013) e gerente de 
Regulamentação na Superintendência de Regulamentação e 
Planejamento (2013-2017).  
 
E desde dezembro de 2017, ocupava o cargo de superintendente de 
Planejamento e Regulamentação, coordenando o desenvolvimento de 

normas e regulamentos para todos os serviços de telecomunicações, a elaboração de editais de 
licitação para outorga de serviços de telecomunicações e de direito de uso de radiofrequências 
e a proposição de medidas para a ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações. 
 
Na Anatel integrou inúmeros grupos de trabalhos, conselhos e comissões. Entre esses cargos, 
se destacam as funções de vice-presidente da Comissão de Licitação de Autorizações para Uso 
de Radiofrequências (2019), membro titular do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e 
Delitos contra a Propriedade Intelectual (2019), membro do Comitê de Prestadoras de Pequeno 
Porte de Serviços de Telecomunicações (2021-2022), membro titular do Grupo de Trabalho para 
proposta do Marco Jurídico referente aos Serviços de Acesso Condicionado (2021) e membro 
do Grupo de Trabalho de Apoio à Segurança Pública (2021-2022). 
 
Em novembro de 2022, foi nomeado conselheiro substituto do Conselho Diretor da Anatel, 
substituindo Emmanoel Campelo de Souza Pereira. Seu nome era o segundo colocado na lista 
de substituição da Diretoria Colegiada da Agência. 
 
 
Atribuições do cargo 
 
Aos Conselheiros da Anatel compete, dentre outros: 
 

» Estabelecer as diretrizes funcionais, executivas e administrativas a serem seguidas pela 
Agência; 

» Aprovar as Diretrizes Gerais e o Plano Estratégico da Agência; 
» Legislar sobre seus programas, projetos e atividades, assim como seus indicadores e 

metas; e  
» Aprovar o Plano Operacional da Agência e seu orçamento, assim como do Fundo de 

Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e do Fundo de Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust). 
 
 

Informações em destaque 
 

▪ Conselheiro substituto no Conselho Diretor da Anatel (desde 2022); 
▪ Bacharel em engenharia elétrica e pós-graduado em Regulação em Telecomunicações;  
▪ Servidor público da carreira de especialista em regulação (Anatel, desde 2005); 
▪ Superintendente de Planejamento e Regulamentação (Anatel, 2017-2022); 
▪ Gerente de Regulamentação na Superintendência de Regulamentação e Planejamento 

(Anatel, 2013-2017); 
▪ Gerente de Regulamentação de Serviços Móveis (Anatel, 2010-2013). 


