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JUSTIFICATIVA - PDL 0087/2019 
Nascido em Beirute, Líbano, em 31 de março de 1975, Antoine Daher é um empresário 

brasileiro que dedica sua vida à causa das Doenças Raras. Desde janeiro de 2019, Antoine 
Daher é o presidente da Febrararas, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. 

Daher formou-se Mestre em Ciências Políticas e Administrativas, fala árabe, francês, 
inglês e português e possui extensão em Ciência Política. Passou a se envolver com advocacy 
em 2012, quando descobriu que seu filho tem a Síndrome de Hunter (MPS II), uma desordem 
genética grave que consiste em erro metabólico causado pela ausência de determinada 
enzima. 

Fundador e presidente da Casa Hunter,'instituição que mantém diálogo com institutos e 
laboratórios que se dedicam a pesquisas em doenças raras em todo o mundo, Toni - como 
costuma ser chamado - vem dedicando sua vida para ajudar os brasileiros com as doenças 
raras. 

Daher é membro da Comissão de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina no 
Brasil desde 2015 e presidente da Casa dos Raros, projeto de atenção integral para pacientes 
com doenças raras, que tem o objetivo de estabelecer uma rede de diagnóstico para todo o 
país e concentrar a pesquisa clínica. Com uma forte presença no Congresso, ele luta por 
políticas e leis de saúde pública que garantam uma vida melhor para pessoas raras. 

Por seus trabalhos realizados para a população, bem como sua contribuição para a 
Cidade de São Paulo, é meritória a outorga do Título de Cidadão Paulistano ao Sr. Antoine 
Daher. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para 
aprovação da presente propositura. 
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