
Tagapangulo at mga Miyembro ng Lupon  

Ang mga Miyembro ng Lupon ay nagdadala ng balanse ng mga kwalipikasyon at background sa mga kaso 
sa kapaligiran na kanilang isinasaalang-alang. Sa legal, engineering, biological, geological, at 
environmental science na kadalubhasaan, sinusuri ng Lupon ang daan-daang mga kaso sa kapaligiran 
bawat taon.  

Ang Lupon ay may limang Miyembro, isa sa kanila ay itinalaga bilang Tagapangulo ng Gobernador. Ang 
bawat miyembro ay hinirang ng Gobernador at kinumpirma ng Senado ng Estado ng Illinois para sa tatlong 
taong termino.  

 

 

Barbara Flynn Currie, Tagapangulo  
Si Barbara Flynn Currie ay nagretiro kamakailan mula sa Illinois House of Representatives. Nagsilbi si 
Barbara bilang House Majority Leader, ang unang babaeng humawak sa posisyon. Inisponsor niya ang 
unang Batas sa Freedom of Information ng estado at ang Illinois Earned Income Tax Credit. Siya ay isang 
kampeon para sa malinis na hangin at tubig; pinangunahan niya ang mga reporma sa pagpopondo ng 
estado para sa pampublikong edukasyon at sa juvenile justice system. Siya ay pinarangalan ng maraming 
organisasyon kabilang ang Illinois ACLU, Planned Parenthood, Illinois AFL-CIO, Illinois Environmental 
Council, Friends of the Parks, Illinois Council Against Handgun Violence at ang Illinois Campaign for Political 
Reform. Nakuha ni Barbara ang kanyang AB at MA degree mula sa Unibersidad ng Chicago.  
 
 

 

Jennifer Van Wie  
Ang Miyembro ng Lupon na si Jennifer Van Wie ay hinirang sa Lupon ni Gobernador JB Pritzker noong 
Agosto 2020. Dati siyang nagtrabaho bilang Assistant Attorney General sa Illinois Attorney General&#39;s 
Office. Habang nasa AGO Civil Environmental Bureau, pinangasiwaan niya ang maraming mahahalagang 
kaso na may kinalaman sa polusyon sa hangin, tubig, at lupa at mga pinsala sa likas na yaman. Si Ms. Van 
Wie ay mayroon ding karanasan sa pribadong pagsasanay sa parehong Illinois at Wisconsin kung saan 
pinayuhan niya ang mga kliyente sa estado at pederal na mga regulasyon sa kapaligiran, kabilang ang mga 
bagay na partikular sa Clean Air Act, Clean Water Act, Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), at 
Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA).  



Si Ms. Van Wie ay naging aktibo sa estado at lokal na mga asosasyon ng bar at naging co-chair ng 
Environmental Law Committee ng Chicago Bar Association. Bukod pa rito, si Ms. Van Wie ay kapwa nag-
akda ng isang maagang bersyon ng Senate Bill 0550 (ngayon ay Pampublikong Batas 99-0922) na nag-
aatas na subukan ng mga paaralan ang kanilang maiinom na mga pinagkukunan ng tubig para sa 
kontaminasyon ng lead, at para sa mga supply ng tubig sa komunidad upang magbigay ng tingga sa mga 
abiso sa inuming tubig at mga imbentaryo. Si Ms. Van Wie ay nakatuon lamang sa kanyang legal na 
kasanayan sa mga isyu sa kapaligiran sa loob ng mahigit 18 taon.  
Natanggap ni Ms. Van Wie ang kanyang Bachelor of Science Degree in Public Policy mula sa Indiana 
University. Natanggap niya ang kanyang Juris Doctorate at Masters of Studies sa Environmental Law mula 
sa Vermont Law School.  
 

Michelle Gibson  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang Miyembro ng Lupon na si Gibson ay hinirang sa Lupon ni Gobernador JB Pritzker noong Nobyembre 
2021. Siya ay isang  Rehistradong Espesyalista sa Kalusugan ng Kapaligiran na may higit sa 15 taong 
karanasan sa pagkonsulta sa kapaligiran, paglilipat ng basura, pamamahala ng mapagkukunan, at 
kalusugan ng publiko sa kapaligiran. Ipinatupad ni Michelle ang  mga programa sa pag-recycle at 
pagbabawas ng basura sa mga ospital, unibersidad, pasilidad ng tirahan, base militar, lugar ng 
pagmamanupaktura, at malalaking opisina. Pinayuhan niya ang mga organisasyong  pangkapaligiran sa 
buong estado tungkol sa mga estratehiya para sa paghawak ng basura. Pinamahalaan din ni  Michelle ang 
isang programa ng solid waste ng Dekalb County kung saan nagtrabaho siya sa mga landfill at mga 
naghahatid ng basura upang bawasan ang mga basura sa tirahan. Bilang  karagdagan, pinangangasiwaan 
niya ang isang pangkat ng mga inspektor sa kalusugan ng kapaligiran ng Boone County upang ipatupad 
ang mga pamantayan para sa malinis na inuming tubig, pribadong on-site na wastewater treatment 
system, at kaligtasan ng pagkain, pati na rin ang mga kondisyon sa kalusugan sa kasagsagan ng pandemya 
ng COVID-19. Natanggap  ni Michelle ang kanyang Bachelor of Science degree sa environmental science 
mula sa Illinois State University.  


