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JUSTIFICATIVA - PDL 0042/2018 
Salete Campari é a materialização de luta, resistência e arte. É uma Drag Queen com 

mais de três décadas de carreira marcada por diversas expressões artísticas no teatro, no 
cinema e na TV, além de estar presente em todos os momentos importantes de luta da 
comunidade LGBT. 

Salete nasceu no município de Araruna, interior da Paraíba. Após a morte de seus pais 
passa a morar e trabalhar em São Paulo ao mesmo tempo em que se forma em matemática. 
Nesse caminho, conhece a noite paulistana e sua veia artística floresce, nascendo Salete 
Campari. Sua carreira ganha grandes proporções e aumenta sua visibilidade participando de 
vários programas televisivos, como Domingo Legal, Fantástico, Domingão do Faustão, 
VideoShow, Ana Maria Braga, Superpop, Adriane Galisteu entre outros. É neste momento que 
se consolida como uma grande difusora da cultura Drag e sempre se posiciona defendendo a 
cidadania LGBT. 

Com todo o sucesso em torno de sua imagem, Salete Campari vê a necessidade de 
retribuir isso à população LGBT e inicia sua militância no movimento LGBT, que já dura mais 
de 30 anos no estado de São Paulo. Esteve presente nas articulações para a realização da 1ª 
Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, e está presente nesta grande atividade até os dias de 
hoje, onde organiza um trio elétrico próprio há mais de 18 anos. 

Salete esteve presente nas audiências na Câmara Municipal e com a sociedade civil 
em defesa do autorama, espaço de convivência LGBT localizado no estacionamento do Parque 
do Ibirapuera. Também participou voluntariamente da "Diversidade na Praça", atividade 
promovida pela prefeitura de São Paulo, onde pode dialogar com a população LGBT das 
regiões periféricas da grande São Paulo. Em 2008, foi eleita delegada à Conferência Nacional 
LGBT, convocada pelo Presidente Lula, onde teve a oportunidade de defender as principais 
reivindicações do movimento LGBT. Em 2009, juntamente com um grupo de militantes da 
capital, formaram o Grupo D'VERDADE, uma Organização Não Governamental que atua na 
defesa dos direitos LGBT's com foco no segmento de TT's. Em todos esses anos de militância, 
tem formado apoio e alianças para promover a diversidade, participando de vários debates em 
prol da discussão sobre a diversidade sexual, e utiliza do espaço que a mídia lhe proporciona 
para promover e defender a plena cidadania LGBT. Foi coordenadora do Centro de Cidadania 
LGBT Laura Vermont localizado no bairro de São Miguel Paulista. 

Atualmente além estar presente em eventos diversos e na noite de São Paulo, dedica 
parte de seu tempo na promoção de seu canal no Youtube, "Na Casa com Salete", onde 
recebe convidados para um bate papo voltado para discussão de diversos assuntos 
(diversidade, TV, política, militância, personalidades e outros). 
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