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Com o desenvolvimento industrial e comercial no município de Votorantim, nada mais justo que investir em educação e

foi assim que a Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo, com a intenção de qualificar jovens que

terminavam o Ensino Médio para o mercado de trabalho através do Centro Paula Souza, implantou em 2003, nas

cidades de Piedade, Salto de Pirapora e Votorantim, o “Programa Profissão” contando com o curso de Gestão

(Contabilidade, Secretariado e Vendas), com dois módulos de duração. Quem gerenciava as dependências

administrativas e pedagógicas era a Escola Técnica Estadual Fernando Prestes de Sorocaba.

Com o a aumento da demanda, houve a solicitação por parte da comunidade ao Prefeito de Votorantim para que fossem

implantadas na cidade, cursos de nível técnico. Em 2006, a Prefeitura de Votorantim, entrou em contato com o Centro

Paula Souza, firmando um convênio de classe descentralizada da ETEC Fernando Prestes, tornando-os efetivamente

cursos técnicos com os três módulos. Esse convênio durou até 2007, quando decidiu-se criar a escola.

Em 2008 estabeleceu-se parceria entre a Vitopel - maior companhia latino-americana e terceira no mundo, na produção

de Filmes Flexíveis, o “BOPP” com a Prefeitura de Votorantim e o Sindicato dos Papeleiros - ficando as instalações a cargo

da empresa, a qual cedeu o prédio em comodato, a Prefeitura com a reforma do prédio e com alguns funcionários e o

Centro Paula Souza com os equipamentos, móveis, estrutura administrativa e pedagógica.

A solenidade de entrega das instalações foi realizada em 11 de agosto de 2008, marcando o início das atividades na ETEC

Prof. Elias Miguel Junior.

O evento contou com a participação do então Prefeito Jair Cassola, Diretores, além de secretários municipais,

profissionais da área de Educação, estudantes e populares. A partir de 19 de Setembro de 2008, conforme Decreto n°

53449 foi criada a Escola Técnica de Votorantim, que está voltada para a profissionalização do cidadão do município e

região.

Em 2009 tivemos o acréscimo de outras duas unidades através do programa de Expansão II EE Comendador Pereira

Inácio em Votorantim- SP e EE Cel Pedro Dias de Campos em Capela do Alto- SP , desta forma atendendo mais

prontamente a demanda por escola técnica na região de Votorantim.
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Em 2012 um fato extremamente triste, ocasionou uma importante mudança na ETEC Prof. Elias Miguel Junior, o

falecimento do jovem Professor Elias Miguel Junior e da tristeza nasceu um trabalho de conclusão de curso dos alunos

do curso de Serviços Jurídicos através do projeto de lei nº 212/13 de 24 de setembro/13 para alteração do nome da escola

com a orientação da Prof. Teresa Regina Greco de Lemos em homenagem ao prof. Elias, desta forma atendendo aos

anseios da comunidade escolar.

Atualmente A ETEC Prof. Elias Miguel Junior conta com 690 alunos matriculados no Ensino Médio Regular, Ensino Médio

Integrado ao Técnico e Modular e tivemos o nome da nossa escola de Etec de Votorantim alterado para ETEC Prof. Elias

Miguel Junior.

A ETEC sede conta com, Ensino Médio Integrado ao curso Técnico em Logística, Administração e Informática para

Internet e os curso modulares nos eixos de Gestão e Negócios (Administração, Recursos Humanos e Logística) e

Comunicação e Informação (Informática e Informática para Internet).

A extensão EE Comendador Pereira Inácio oferece cursos modulares no eixo de Gestão e Negócios (Administração,

Marketing, Serviços Jurídicos, Recursos Humanos).

A extensão EE Cel Pedro Dias de Campos oferece cursos modulares nos eixo de Gestão e Negócios (Administração,

Logística) e Informação e Comunicação (Informática).

A Primeira Direção da Etec foi Professora Leni Palmira Piacitelli como designada pró-tempori e em 2011 venceu as

eleições e assumiu o mandato de 15/07/2011 – 14/07/2015. Em 20 de agosto de 2014, após a saída da função de Diretora de

Etec pela Professora Leni Palmira Piacitelli, que iniciou seus estudos acadêmicos de Doutorado, a Superintendência do

Centro Paula Souza designou o Professor Paulo Aires Pimenta Junior para exercer a função de Diretor de Etec na

situação de pró-tempori. A eleição aconteceu no semestre seguinte e com o aval da comunidade escolar o Prof. Paulo,

que é docente com Sede na Etec Prof. Elias Miguel Junior, iniciou seu atual mandato 15/07/2015 à 14/07/2019. O Segundo

mandato de Diretor veio no processo eleitoral de 2019, onde o Professor Paulo Aires Pimenta Junior foi reeleito para o

segundo mandato 15/07/2019 – 14/07/2023.


