
 

 

 

 

 
CARTA DE APOIO À SRA. LETÍCIA BATISTELA 

 
A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ASSESPRO), por 

sua Diretoria nacional e regionais, vem a público, por força do teor de recomendação expedida pelo 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em conjunto com o Ministério Público de Contas 
daquele Estado, manifestar seu irrestrito apoio à Letícia Batistela, externando sua firme convicção quanto 
à lisura, integridade e legalidade de sua atuação no cargo de Vice-Presidente Jurídica da ASSESPRO e de 
Presidente do Conselho de Inteligência Jurídica da entidade. 

 
Fundada em 1976, a ASSESPRO é a entidade mais antiga e de maior representatividade e 

capilaridade nacional das empresas brasileiras do setor de TI; não possui fins lucrativos e foi criada com o 
intuito de formar lideranças e representar empresas nacionais produtoras e desenvolvedoras de software, 
produtos e serviços de tecnologia da informação, telecomunicações e internet, tanto do setor público 
como privado. 

 
Ao longo dessas quatro décadas, a entidade vem defendendo pautas de interesse do setor 

empresarial brasileiro (público e privado) e da indústria nacional da tecnologia da informação, tendo mais 
de 2.500 empresas associadas sediadas em todo o país, com representação regional em 13 estados da 
federação, incluindo a Procempa que, frisa-se, é associada há mais de 20 anos. 

 
Em homenagem à verdade, registramos que Letícia Batistela passou por diversos cargos na 

ASSESPRO, sem qualquer fato pregresso que manche sua trajetória, começando pela Regional RS para, 
após, abrilhantar o quadro nacional, tornando-se, por mérito, uma liderança nacionalmente reconhecida 
pela luta por um setor de tecnologia nacional forte e pujante. 

 
A Federação Assespro é uma entidade historicamente comprometida com a ética e com o 

interesse público superior, tendo sua história marcada pela honra e séria dedicação ao bem do Brasil: 
visando o aprimoramento das instituições e o desenvolvimento empresarial responsável, o que pode ser 
comprovado pelas incontáveis ações e iniciativas virtuosas realizadas por suas regionais e pela Nacional 
ao longo destes 45 anos. 

 
Sendo assim, a Diretoria da ASSESPRO, bem como seus associados, reforçam sua total confiança 

na conduta ilibada e imparcial de Letícia Batistela – profissional de reconhecida atuação e relevantes 
serviços prestados em prol do desenvolvimento das atividades e políticas públicas, visando o fomento da 
Tecnologia de Informação e Inovação na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande de Sul e em 
todo o país, reputando por infundadas quaisquer alegações ou ilações que visem atingir a sua ilibada 
reputação e irretocável conduta profissional. 

 
Brasília – DF, 14 de outubro de 2021. 
 
 

Respeitosamente, 
 

 
 
 
 

ITALO NOGUEIRA 
Presidente 

 

 


