Tagapangulo at mga Miyembro ng Lupon
Ang mga Miyembro ng Lupon ay nagdadala ng balanse ng mga kwalipikasyon at background sa
mga kasong pangkapaligiran na kanilang isinasaalang-alang. Gamit ang kadalubhasaan sa legal,
engineering, biological, geological, at environmental science, 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.

Cynthia Santos
Ang Miyembro ng Lupon na si Santos ay hinirang sa Lupon ni Gobernador Bruce Rauner noong
Disyembre 2016. Bago sumali sa Lupon, nagsilbi si Ms. Santos ng 20 taon bilang nahalal na
Komisyoner ng Metropolitan Water Reclamation District ng Greater Chicago. Sa kanyang
panunungkulan, naging instrumento siya sa pagbuo ng Stormwater Management Program ng
Distrito. Nagsilbi rin siya bilang kinatawan ng Distrito sa Komisyon ng Pampublikong Gusali ng
Lungsod ng Chicago kung saan siya ay kasangkot sa pagtatayo ng maraming paaralan, aklatan,
at mga istasyon ng pulisya at bumbero.
Si Ms. Santos ay nakakuha ng Bachelor&#39;s Degree sa Political Science, Summa Cum Laude,
pati na rin ng Master&#39;s Degree sa Political Science at Public Policy mula sa Northeastern
Illinois University. Si Ms. Santos ay naninirahan sa Chicago.

Anastasia Palivos
Ang Miyembro ng Lupon na si Palivos ay hinirang sa Lupon ni Gobernador JB Pritzker noong
Abril 2019. Si Anastasia Palivos ay Komisyoner ng Illinois Commerce Commission mula Enero
2018 hanggang Peb. 2019. Isang katutubong Illinois, si Palivos ang unang babaeng GriyegoAmerikano na hinirang sa Komisyon at, sa edad na 28, ang pinakabatang hinirang na komisyoner.
Sa Komisyon, nag-host ang Palivos ng ilang sesyon ng patakaran na nag-iimbestiga sa iba&#39;t
ibang isyu sa enerhiya kabilang ang: deployment ng de-kuryenteng sasakyan, elektripikasyon ng
transportasyon, pag-iimbak ng enerhiya, enerhiya ng hangin, mga matalinong app para sa mga
operasyon ng utility, at imprastraktura at kaligtasan ng pipeline ng gas. Bago ang kanyang
appointment, si Palivos ay isang legal at policy advisor sa chairman ng Illinois Commerce
Commission. Dati siyang nagtrabaho bilang business development strategy analyst para sa isang
health intelligence firm na nakabase sa Chicago. Natanggap niya ang kanyang Juris Doctor at
Bachelor of Arts sa political science mula sa DePaul University. Si Palivos ay isang founding
board member ng Hippocratic Cancer Research Foundation, na nagbibigay ng philanthropic na
suporta para sa mga cancer research team sa Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center ng
Northwestern University.

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 pinagkukunan ng
tubig para sa kontaminasyon ng tingga, at para sa mga supply ng tubig sa komunidad na
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.

